
A economia latino-americana
crescerá 3,5% em 2013, abaixo
dos 3,8% projetados em dezem-
bro, sustentada em parte por
um maior crescimento espera-
do de Brasil e Argentina, indi-
cou a Comissão Econômica pa-
ra a América Latina e o Caribe
(Cepal), que explicou o corte pe-
la crise na Eurozona.

O crescimento da América La-
tina em 2013 será “levemente
menor em relação à estimativa
entregue em dezembro passado
(3,8%) devido principalmente à
(...) incerteza sobre o futuro da
economia internacional”, indi-

cou um relatório do órgão divul-
gado ontem.

A crise na Eurozona “conti-
nuará sendo um dos principais
fatores de risco para a economia
mundial e para a América Lati-
na e o Caribe”, acrescentou a Ce-
pal, um organismo técnico das
Nações Unidas que tem sua sede
em Santiago.

Mas o impacto irá se moderar
por um “maior crescimento es-
perado de Argentina (3,5%) e
Brasil (3%), devido à recupera-
ção da atividade agrícola e dos
investimentos, que sofreram
queda nestes países em 2012.”

O Paraguai liderará a expan-
são em 2013 com um crescimen-
to esperado do Produto Interno
Bruto (PIB) de 10%, seguido por
Panamá (8%), Peru (6%) e Haiti

(6%). Bolívia, Chile e Nicarágua
crescerão 5,0%, enquanto a Co-
lômbia registrará 4,5% e o Uru-
guai 3,8%.

O México, com um cresci-
mento esperado de 3,5% em
2013, será beneficiado por um
maior dinamismo dos Estados
Unidos, ao que se soma uma me-
lhoria do setor agrícola.

No Caribe continuará a ace-
leração no ritmo de crescimen-
to com uma expansão média es-
perada de 2%, como resultado
do dinamismo das economias
mais especializadas na produ-
ção e exportação de matérias-
primas (Guiana e Suriname,
principalmente), e da recupe-
ração dos países mais focados
no turismo, produto da me-
lhor situação econômica dos

Estados Unidos.
Em seu relatório, a Cepal tam-

bém revisou levemente em bai-
xa a taxa de crescimento da re-
gião do ano 2012, que passou de
3,1% a 3,0%, produto de uma
menor expansão da economia
mundial.

Em seu relatório, a CEPAL
também acrescentou que a taxa
de desemprego urbano regis-
trou uma nova queda no ano
passado, de 6,7% para 6,4%, ao
seu nível mínimo para as últi-
mas duas décadas, reduzindo
em 400.000 o número absoluto
de desempregados.

No entanto, a Cepal adverte
que “cerca de 15 milhões de
pessoas ainda estão buscando
emprego nas zonas urbanas da
região”. ■ AFP

O presidente eleito do Paraguai,
Horacio Cartes, terá uma cômo-
da posição para estimular proje-
tos e selar alianças políticas que
facilitem sua aprovação, depois
que o seu conservador Partido
Colorado obteve maioria na Câ-
mara dos Deputados e aumen-
tou sua presença no Senado.
Cartes obteve 46% dos votos,
nove pontos acima de seu rival
mais próximo, nas eleições de
domingo, que marcaram a volta
ao poder do partido político que
governou o país durante seis dé-
cadas até 2008.

O Tribunal Superior de Justi-
ça Eleitoral (TSJE) informou
que o Partido Colorado obteve
19 assentos no Senado de 45 lu-
gares, quatro a mais em relação
à atual formação. Na Câmara,
de 80 deputados, os colorados
alcançaram uma maioria sim-
ples, disse o coordenador geral
das eleições, tomando como ba-
se resultados preliminares do
TSJE. Cálculos extraoficiais mos-
tram que teria 44 assentos. O
partido teria ganho também a
maioria dos governos regionais.

Esse contexto daria ao rico
empresário de 56 anos certa au-
tonomia para impulsionar sua
agenda de reformas, que in-
cluem a modernização de um
Estado frequentemente tomado
por denúncias de corrupção.

Os planos do governo eleito
incluem atrair até US$ 2,7 bi-
lhões de capital privado nos pró-
ximos cinco anos. ■ Daniela De-
santis, Reuters

O governo do presidente da Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, decla-
rou uma “emergência” de 90
dias no setor elétrico para acele-
rar os trabalhos em infraestrutu-
ra e a importação de equipamen-
tos necessários para evitar cor-
tes no fornecimento de energia.

Autoridades atribuíram os
blecautes à sabotagem e ao con-
sumo excessivo, enquanto críti-
cos dizem que o setor sofre as
consequências da má gestão.

Maduro, que venceu eleições
neste mês para suceder o seu ex-
mentor Chávez, prometeu um
governo de “eficiência” para en-
frentar problemas cotidianos
de falta de energia que atingem
a nação sul-americana de 29 mi-
lhões de habitantes.

Um decreto no diário oficial or-
denou a empresa estatal de ener-
gia Corpolec a adotar todas as me-
didas “técnicas e econômicas”
necessárias para manter os servi-
ços de eletricidade e autorizou as
Forças Armadas a proteger im-
portantes instalações contra
“vandalismo e ataques.” ■ AFP
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Oposição retoma protestos na Argentina

AL crescerá 3,5% em 2013, prevê Cepal

Os partidos opositores convocaram os argentinos a se concentrar diante

do Congresso hoje em protesto contra a votação de uma polêmica

reforma judicial proposta por Cristina Kirchner e que os opositores

achaam que vai comprometer a independência da justiça. A União Cívica

Radical dos ex-presidentes Raúl Alfonsín e Fernando de la Rúa, segunda

força legislativa, convocou seus simpatizantes a participar de maneira

pacífica da manifestação diante da sede do Parlamento. AFP

Crescimento será
sustentado principalmente
por Argentina e Brasil,
cuja taxa será de 3%
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Venezuela enfrenta blecautes
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Colorados dominam a Câmara
por maioria simples e detém
19 das 45 cadeiras do Senado

Governo vai acelerar trabalhos
de infraestrutura para evitar
os frequentes blecautes no país
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A ONG Human Rights
Watch (HRW) lançou
uma campanha para que
sejam proibidos os ‘robôs
assassinos’, cujo uso cada
vez maior modificou
radicalmente os métodos
de combate na última
década e “gerou novos
desafios humanitários e
jurídicos”. Os aparelhos
não tripulados X-47B,
do tamanho de um avião,
podem decolar e
aterrissar sem piloto.
Como parte da campanha,
a HRW colocou, ontem,
um robô em frente ao
prédio do Parlamento,
em Londres. AFP

“ROBÔS ASSASSINOS”
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