
Obama visita Oklahoma no domingo
“O presidente viajará no domingo para a região de Oklahoma City

para acompanhar as operações (de socorro) após os devastadores

tornados e as fortes tempestades que na noite de domingo para

segunda-feira atingiram a região”, explicou Jay Carney durante sua

coletiva de imprensa diária. O devastador tornado deixou pelo menos

24 mortos, segundo o último registro das equipes de socorro. AFP

O Ministério de Finanças da
China informou que as
empresas estatais do país
lucraram 689 bilhões de
iuans (US$ 112,3 bilhões)
entre janeiro e abril, com
um aumento de 5,3% sobre
o mesmo período do ano
passado, mas contra uma
expansão de cerca de 8% no
primeiro trimestre.

Os lucros de empresas dos
setores de energia, eletrônicos
e imobiliário cresceu enquanto
os de transportes, carvão,
metais não ferrosos, materiais
de construção e químicos
caíram, disse o ministério.

O ministério disse que
as receitas das empresas
estatais subiram 10% na
comparação com um ano
antes, para 14 trilhões
de iuans, no quadrimestre,
enquanto os custos
operacionais aumentaram
10,6%, para 13,4 trilhões.

O resultado não elimina as
dúvidas sobre se a economia
chinesa pode manter mesmo
uma fraca recuperação no
último mês após uma
inesperada desaceleração no
primeiro trimestre. Reuters
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presença militar e muitas vezes pa-
trulha dentro de áreas disputadas.

O comércio bilateral entre os
dois países somou US$ 73 bilhões
em 2011, tornando a China o
maior parceiro comercial da Ín-
dia, mas caiu para US$ 66 bilhões
no ano passado, embora os dois
países mantenham os planos de
chegar a US$ 100 bilhões em co-
mércio bilateral em 2015.

O déficit comercial da Índia
com a China no ano passado che-
gou a US$ 29 bilhões.

A maratona de visitas dos altos
dirigentes chineses prossegue em
junho, quando o presidente Xi Jin-
ping se reunirá com o presidente
dos Estados Unidos, Barack Oba-
ma, na Califórnia, no primeiro en-
contro entre os dois governantes,
desde a posse do presidente chinês.

A reunião está programada pa-
ra os dias 7 e 8 de junho, na cidade
de Palm Springs, 160 km a leste de
Los Angeles, onde os dois líderes
manterão “discussões profundas
sobre um conjunto de temas bilate-
rais, regionais e mundiais”, assina-
la um comunicado da presidência
americana.

O papa Francisco fez, on-
tem, um apelo aos católicos na
China para permanecerem
fiéis ao Vaticano, cuja autorida-
de é desafiada pelos governan-
tes comunistas chineses. Exis-
tem entre 8 milhões e 12 mi-
lhões de católicos no país asiá-
tico, divididos entre a Associa-
ção Patriótica Católica, sancio-
nada pelo Estado e que desig-
nou bispos sem a aprovação do
Vaticano, e uma ala clandesti-
na leal ao Vaticano, que rejeita
o controle estatal.

O antecessor de Francisco,
o papa Bento 16, fez de 24 de
maio um dia dedicado à oração
pelos católicos da China.

Francisco disse em sua au-
diência semanal na Praça de
São Pedro que ele orou para
que os católicos da China rece-
bessem “a graça de anunciar
Cristo com humildade e ale-
gria e serem fiéis à Igreja e ao su-
cessor de Pedro (o papa)”.

China e Vaticano romperam
relações diplomáticas formais
logo após os comunistas toma-
rem o poder na China em 1949.

Bento 16 tinha incentivado
os dois lados da Igreja dividida
na China a se reconciliarem e
se engajarem em um diálogo
discreto com Pequim sobre as
relações políticas.

Mas, em julho passado, o Va-
ticano condenou a nomeação
de um bispo católico chinês
semsuaaprovação. Umdos pró-
prios bispos recém-ordenados
de Roma, Thaddeus Ma Daqin,
foi mantido sob prisão domici-
liar desde que ele anunciou na
mesma época estar deixando a
Associação Patriótica Católica.

O Vaticano já condenou o
que chamou de “pressões e
constrições externas” sobre os
católicos na China.

“Parceiro confiável” contra
a lavagem de dinheiro

Um dia depois de o papa
Francisco ter culpado o “capita-
lismo selvagem” pela atual cri-
se econômica, o Vaticano foi
elevado à condição de “parcei-
ro confiável” na luta internacio-
nal contra a lavagem de dinhei-
ro pela Autoridade de Informa-
ção Financeira (AIF), organis-
mo que monitora a transparên-
cia financeira da Santa Sé.

Ao apresentar o primeiro re-
latório anual para 2012 da AIF, ,
o diretor do órgão, René Brü-
lhart indicou que foram regis-
trados no Vaticano seis opera-
ções suspeitas em 2012 contra
uma única em 2011, “o que é
um sinal claro” de que o siste-
ma de supervisão e monitora-
mento da AIF nas transações fi-
nanceiras do Vaticano “já co-
meçaram a trabalhar”. “Te-
mos a intenção de prosseguir
neste caminho”, acrescentou.

A AIF foi criada em 2010 por
iniciativa do Papa Bento XVI. A

Santa Sé tem intensificado nos úl-
timos anos o compromisso de pre-
venir e combater a lavagem de di-
nheiro, “de forma coerente com o
quadro econômico e financeiro in-
terno” do Vaticano, elogiou o dire-
tor da AIF.

Brülhart ressaltou que o Vatica-
no é um aliado com credibilidade
na luta internacional contra a lava-
gem de dinheiro, revelando que
em 2012 foram solicitadas infor-
mações sobre movimento de capi-
tais a um país estrangeiro e recebe-
ram três pedidos de autoridades
estrangeiras, frente às sete de um
ano antes. A legislação vaticana es-
tabelece que é preciso declarar

tanto as saídas como entradas de
dinheiro igual ou superior a 10 mil
euros. Em 2012 se contabilizaram
598 declarações de entradas e
1.782 de saída, em comparação
com 658 declarações de entradas
e 1.894 de saídas de 2011.

No dia anterior, em visita a
uma instituição de caridade no Va-
ticnao mantido pelas freiras car-
melitas, o papa Francisco critiou o
“capitalismo selvagem que ensi-
nou a lógica do lucro a qualquer
custo, de dar algo a fim de rece-
ber, da exploração sem pensar nas
pessoas”. “Vemos os resultados
na crise que estamos enfrentan-
do”, afirmou. Agências

Estatais lucram
US$112,3 bilhões
no quadrimestre

Francisco pede
a fidelidade dos
católicos chineses
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Um dia depois de críticar o “capitalismo selvagem”, Papa se opõe

a autoridades da China, que mantém uma ala da Igreja sob tutela
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China e Vaticano
romperam relações
diplomáticas logo
após os comunistas
tomarem o poder na
China em 1949. Bento
16 fez do 24 de maio um
dia dedicado à oração
pelos católicos chineses

 Quinta-feira, 23 de maio, 2013 Brasil Econômico 27

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2013, Mundo, p. 27.




