
O anunciado banco de desen-
volvimento que deverá ser
criado pelas potências emer-
gentes do grupo Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África
do Sul) é apenas um comple-
mento, e não um competidor
com as instituições existen-
tes, indicou ontem o ministro
indiano das Finanças, Palania-
ppan Chidambaram.

A criação deste banco preten-
de estabelecer uma infraestrutu-
ra de empréstimos para proje-

tos de desenvolvimento, em pa-
ralelo ao Banco Mundial (BM),
principal ator neste campo há
sete décadas. Este é um projeto-
chave para o objetivo dos Brics
de construir alternativas às ins-
tituições dominadas pelas po-
tências ocidentais.

“O banco do Brics não será
um competidor do Banco Mun-
dial ou do Banco Asiático de
Desenvolvimento. Será um
complemento” de ambos, indi-
cou Chidambaram em uma co-
letiva de imprensa em Tóquio,
onde realiza uma visita de
dois dias.

O ministro também indicou
que a Índia apoia a candidatura

impulsionada pelo Japão de um
funcionário de alto escalão do
ministério das Finanças japonês
para a direção do Banco asiático
de Desenvolvimento (ADB, em
inglês). Tóquio busca conservar
um cargo que controlou por ao
menos 50 anos.

“Por que precisamos do ban-
co? Porque os fundos disponí-
veis nas instituições multilate-
rais existentes são insuficientes.
O Banco Mundial, o ADB, forne-
cem fundos, mas são insuficien-
tes”, disse.

As cinco potências emergen-
tes do grupo Brics concluíram
na semana passada uma cúpula
de dois dias em Durban (África

do Sul) sem concretizar o lança-
mento do anunciado banco de
fomento, embora tenham anun-
ciado o início das negociações
com este objetivo.

O novo banco pode estar do-
tado, segundo os estudos, com
um capital inicial de US$ 50 bi-
lhões, ou seja, US$ 10 bilhões
por país, em média.

Os cinco países que formam
o Brics voltarão a abordar tratar
da formação do banco de desen-
volvimento durante a reunião
do G20 (grupo que reúne as 20
principais potências industriali-
zadas e emergentes) em São Pe-
tersburgo, na Rússia, em setem-
bro próximo. ■ AFP

A infanta Cristina, segunda fi-
lha do rei Juan Carlos da Espa-
nha, está na linha de frente do
escândalo judicial que ameaça
seu marido, Iñaki Urdangarin,
e a sua imagem de princesa mo-
derna. A infanta, de 47 anos,
não é investigada no processo
iniciado no final de 2011 por um
juiz das Beleares que aponta Ur-
dangarin, ex-campeão de han-
debol, que se tornou empresá-
rio, como o principal envolvido
no caso de corrupção. Mas o es-
cândalo está se aproximando pe-
rigosamente do rei, de seu círcu-
lo familiar e da princesa.

Carlos Garcia Revenga, secre-
tário e homem de confiança de
Cristina e de sua irmã Elena, foi
convocado a depor em 23 de fe-
vereiro pelo magistrado do ca-
so, o juiz José Castro. Além dis-
so, o nome da infanta foi citado
pela imprensa em meio à revela-
ções divulgadas pelo ex-sócio
de Urdangarin, Diego Torres.

Também acusado na investi-
gação sobre o desvio de vários
milhões de euros de fundos pú-
blicos por meio do Instituto
Nóos, sociedade filantrópica
presidida por Urdangarin entre
2004 e 2006, Torres tenta pro-
var que a filha do rei sabia das
atividades ilegais de seu mari-
do, porque fazia parte do conse-
lho de administração da Nóos.

O caso, que abalou a populari-
dade da realeza, não poupou a
princesa, diplomada em Ciên-
cias Política, conhecida por
suas atividades sociais e huma-
nitárias e diretora do departa-
mento de previdência social da
Fundação La Caixa, em Barcelo-
na. “A infanta Cristina sempre
foi a filha rebelde da família,
acredito que tenha sido aí o iní-
cio de alguns dos erros do mo-
narca no plano familiar, toleran-
do a entrada em uma entidade
privada, como La Caixa, sem re-
nunciar ao título de infanta”,
pondera Emilio de Diego, pro-
fessor de História Contemporâ-
nea na Universidade Complu-
tense de Madri. ■ AFP

Aliados da presidente argenti-
na, Cristina Kirchner, perde-
ram a eleição interna do pero-
nismo na província de Santa
Cruz (sul), distrito onde
cunhou sua carreira política e
do qual seu marido e antecessor
Néstor Kirchner (2003-2007)
foi duas vezes governador. O go-
vernador de Santa Cruz, Daniel
Peralta, ex-aliado de Kirchner,
conseguiu no domingo 52% dos
votos do peronismo da região,

enquanto os seguidores da man-
datária obtiveram 46%.

O grupo de Peralta, hoje um
forte crítico do governo fede-
ral, ganhou 10 dos 14 distritos
da província patagônica de cer-
ca de 300.000 habitantes e
com uma superfície similar à
da Grã Bretanha.

A derrota dos aliados da pre-
sidente no peronismo de Santa
Cruz acontece enquanto se
aproxima a campanha eleitoral
para as eleições legislativas,
em outubro, que renovará um
terço do Senado e a metade da
Câmara dos Deputados. ■ AFP

ESTADOSATISFATÓRIO

Líder sul-africano recebe visita de familiares

Ministro indiano não vê banco
do Brics como um competidor

O estado de saúde do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela,

hospitalizado devido a uma pneumonia, é satisfatório, o que permitiu a visita

de familiares ontem. Assim como nos últimos dias, a Presidência sul-africana

não quis fazer previsões sobre a saída de Mandela do hospital, e também

não quis revelar o nome do local onde ele se encontra hospitalizado.

O último boletim, divulgado no domingo à noite, indicou uma melhora

no estado de saúde do herói nacional sul-africano, de 94 anos. AFP

Para Palaniappan Chidambaram,
titular das Finanças da Índia,
instituição a ser criada será
um complemento do Bird
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família real
espanhola

Derrota de aliados de Cristina

Siphiwe Sibeko/Reuters

Envolvimento do marido
da infanta Cristina em caso
de corrupção afeta a realeza

Divulgação

Grupo da presidente argentina
perdeu eleição interna dos
peronistas em Santa Cruz

FESTA DE PÁSCOA NA CASA BRANCA

O presidente dos EUA
BarackObamaesuafamília
participaram ontem do
“Easter Egg Roll”
(rolagem dos ovos),
popular evento anual na
Casa Branca, que remonta
a 1878 e reúne milhares
depessoas.Haviatemores
deque a festa fosse
canceladadevidoaosduros
cortesorçamentários
sofridospelopaís.Oevento
foiapoiadoporumaloteria
eparcialmentefinanciado
pelasvendasdeovos
comemorativosassinados
pelopresidenteepela
primeira-damaMichelle
Obama. AFP

A princesa é diretora
do departamento de
previdência social da

Fundação La Caixa

Jonathan Ernst/Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 abr. 2013, Mundo, p. 29.
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