
O crescimento do setor de servi-
ços da China atingiu máximas de
vários meses em março, quando
um aumento da construção e
uma demanda mais firme impul-
sionaram os negócios e a confian-
ça. O Índice de Gerentes de Com-
pras (PMI, na sigla em inglês) ofi-
cial para o setor de serviços subiu

para 55,6 em março ante 54,5 em
fevereiro, impulsionado pela
construção. Uma leitura acima de
50 indica aceleração da atividade.

Já o PMI de serviços publicado
pelo HSBC mostrou que o cresci-
mento se recuperou para uma
máxima de seis meses de 54,3 em
março, uma vez que a melhora
das condições econômicas favore-
ceu a demanda, levando a con-
fiança empresarial para uma má-
xima de 10 meses de 65,0.

Analistas consideraram os da-
dos como um sinal encorajador
de que a moderada retomada eco-
nômica da China está se amplian-
do além das fábricas e chegando
ao cada vez mais importante se-
tor de serviços.

“O país está no caminho para
superar a meta de crescimento
do governo para 2013, disse o eco-
nomista do Crédit Agricole CIB
Dariusz Kowalczyk, referindo-
se à meta de Pequim de expansão
do Produto Interno Bruto de
7,5% neste ano.

A China enfrenta riscos de saí-
da de capital se a economia do-
méstica vacilar ou se a crise da
dívida europeia piorar, alertou
a Administração Estatal de Moe-
da Estrangeira. Contudo, ressal-
vou que os riscos de saída de ca-
pitais são mitigados pela amplia-
ção de diferenciais na taxa de ju-
ros que podem atrair fundos pa-
ra a China.

O regulador reiterou em relató-
rio divulgado em seu site que per-
sistirá com esforços de longo pra-
zo para liberalizar ainda mais a
controlada conta de capitais da
China. ■ Reuters

Restante do valor total do
resgate de ¤ 10 bilhões deverá
ficar por conta do BCE

O Fundo Monetário Internacional
(FMI) vai contribuir com¤ 1 bi-
lhão ao longo de três anos para o
resgate de ¤ 10 bilhões para o Chi-
pre, afirmou em comunicado di-
vulgado ontem a diretora-geren-
te do Fundo, Christine Lagarde.
Ela disse esperar que a diretoria
do FMI aprove o financiamento
no começo de maio.

“Uma equipe do FMI chegou a
um acordo com as autoridades ci-
priotas sobre um programa eco-
nômico que terá o suporte do FMI
juntamente com a União Euro-
peia e o Banco Central Europeu”,
disse Lagarde.

“O pacote de financiamento
combinado de ¤ 10 bilhões tem o
objetivo de ajudar o Chipre a co-
brir suas necessidades financei-
ras, incluindo as obrigações de
serviço da dívida, enquanto im-
plementa as políticas necessárias

para restaurar a saúde da econo-
mia e recuperar o acesso ao finan-
ciamento no mercado de capi-
tal”, afirmou Lagarde.

Compromisso
O Chipre está comprometido em
cumprir todos os termos do resga-
te de ¤ 10 bilhões firmado com
credores internacionais na sema-
na passada, declarou o novo mi-
nistro das Finanças do país, Har-
ris Georgiades, ao ser empossado.

A ilha já fez cortes no tamanho
de seu amplo setor bancário e im-
pôs um imposto sobre os depósi-
tos bancários maiores, como foi
requisitado pelo acordo de auxí-
lio financeiro.

“Nós devemos implementar o
(memorando de entendimento)
completamente... Devemos cum-
prir todos os prazos, nós iremos
atingir todas as metas”, afirmou
Georgiades, que substituiu Mi-
chael Sarris depois que ele renun-
ciou do cargo de ministro das Fi-
nanças na terça-feira.

O presidente Nicos Anastasia-
dis reiterou durante a cerimônia
de posse que a ilha mediterrânea
enfrenta “dias difíceis”. Esse pe-

ríodo, segundo o presidente, vai
requerer, “em primeiro lugar,
um trabalho coletivo; em segun-
do, coerência e disciplina fiscal”.

“Não tenho nenhuma dúvida
de que Chipre cumprirá essa tare-
fa da melhor maneira possível”,
respondeu o novo ministro das
Finanças, um economista de 40
anos, que antes era ministro do
Trabalho. Georgiades assegurou
que Chipre aplicará “íntegramen-
te” as medidas previstas no pla-
no de resgate.

Na terça-feira, mesmo dia da
demissão de Sarris, o governo em-
possou uma comissão de juízes pa-
ra determinar responsabilidade
na crise bancaria que derrubou a
economia cipriota.

Sarris justificou sua demissão
por sua condição de presidente,
até agosto de 2012, do Laiki, ban-
co em processo de liquidação, co-
mo uma das condições da troika
para o resgate.

A nova ministra do Trabalho
também prestou juramento on-
tem. É Zeta Emilianidou, funcio-
nária do ministério do Comércio,
que se torna a primeira mulher
do gabinete de Anastasiadis. ■

A ajuda aos países pobres sofreu
em 2012 a maior queda desde
1997, sob efeito da crise mun-
dial e das medidas de austerida-
de em vigor nos países mais ri-
cos, anunciou a OCDE, que pre-
vê “recuperação modesta” este
ano. De acordo com o balanço
provisório de 2012 divulgado pe-
la Organização de Cooperação e
de Desenvolvimento Econômi-
co, a ajuda pública ao desenvol-
vimento (APD) diminuiu quase
4% em um ano, após ter sofrido
queda de 2% em 2011 em rela-
ção ao recorde de 2010.

A APD global foi de US$ 125,6
bilhões, ou 0,29% da riqueza
nacional acumulada dos vários
doadores, um número abaixo
da taxa de 0,31% alcançada em
2011.

As maiores quedas foram re-
gistradas pelos doadores mais
atingidos pela crise, como a Gré-
cia (-17,0%), Espanha (-49,7%)
e Itália (- 34,7%). A APD da

França, o quarto país em volu-
me de ajuda, também diminuiu
em 1,6%.

A ajuda do maior doador, os
Estados Unidos, caiu 2,8%, e a
do Reino Unido, o terceiro da-
dor, teve redução de 2,2%. A da
Alemanha, a segunda em volu-
me, retrocedeu 0,7%.

Os países que atingiram ou ul-
trapassaram a meta de 0,7%,
permanecem os mesmos: Dina-
marca, Luxemburgo, Noruega,
Holanda e Suécia.

Embora o total líquido da aju-
da tenha reduzido, a ajuda bila-
teral destinada a projetos e pro-
gramas de desenvolvimento
cresceu 2,0% ao preço e taxas
de câmbio constantes.

A ajuda bilateral à África Sub-
saariana foi de US$ 26,2 bi-
lhões, declínio de 7,9% em rela-
ção a 2011. A ajuda ao continen-
te africano caiu 9,9%, ficando
em US$ 28,9 bilhões em 2012,
após um ano marcado pelo
apoio excepcional concedido
para alguns países da África do
Norte, na esteira da “Primave-
ra Árabe”. ■ AFP

PROCESSODEPAZ

Kerry vai se reunir com o presidente palestino

Construção reage na China

Contribuição do FMI
ao Chipre será de € 1 bi

O secretário de Estado americano, John Kerry, se reunirá no domingo, em

Amã, com o presidente palestino, Mahmud Abbas, indicou ontem um

membro do governo palestino. Durante sua recente visita ao Oriente Médio,

Kerry mencionou sua intenção de voltar ao Oriente Médio e se reunir com o

presidente Abbas para discutir o processo de paz entre Israel e a Palestina,

bloqueado desde setembro de 2010. Segundo a imprensa israelense, Kerry

chegará sábado em Israel e se reunirá com dirigentes israelenses. AFP

Índice de Gerentes de Compras
subiu para 55,6 em março
contra 54,5 em fevereiro

Crise prejudica ajuda dos
países ricos aos mais pobres

Abbas Momani/AFP

Jan Strupczewski e

Michele Kambas
Bruxelas e Nicósia, Reuters

Stringer/Reuters

Em 2012, ajuda pública ao
desenvolvimento caiu 4%,
somando US$ 125,6 bilhões

Divulgação

A banda britânica The Cure promoverá uma campanha
da Anistia Internacional em sua turnê de oito shows
pela América Latina entre 4 e 21 de abril. A campanha
“Meu corpo, meus direitos!” é uma iniciativa mundial
da AI para colocar em destaque as barreiras enfrentadas
pelos jovens no mundo na hora de ter acesso aos
serviços básicos de saúde e informação sobre seus
direitos sexuais e reprodutivos. A turnê começa com
dois shows no Brasil, nos dias 4 e 6 de abril. AFP

“MEU CORPO, MEUS DIREITOS!”

Maquetedeumcondomínio residencial chinês:construçãoemalta
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2013, Mundo, p. 37.
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