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Juristas pedem a
G-8 rigor contra
paraísos fiscais

Argentina quer
controlar até o
dólar paralelo
Para evitar alta da moeda, governo faz ameaça
a doleiros e paralisa mercado paralelo no país
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GENEBRA

O promotor paulista responsá-
vel por investigar as contas de
Paulo Maluf no exterior, Silvio
Marques, se alia a juristas inter-
nacionais e pedem ao G-8 um
endurecimento das regras para
a abertura de contas de empre-
sas em paraísos fiscais, o fim do
uso de offshores para esconder
dinheiro e um maior combate
contra a corrupção na classe po-
lítica. O G-8 (grupo de econo-
mias desenvolvidas) se reúne
na próxima semana na Irlanda
do Norte e o assunto está pauta.

Marques é um dos 19 nomes
na iniciativa que ainda conta
com o juiz espanhol Baltasar
Garzon, Richard Goldstone,
juiz sul-africano e ex-presiden-
te dos Tribunais da ONU para
Iugoslávia e Ruanda, além do
suíço Mark Pieth, presidente do
grupo de trabalho da OCDE so-
bre corrupção.

O promotor paulista foi
quem deu início à busca do di-
nheiro de Maluf na Suíça e de-
pois em Jersey, trabalhando
também em outros casos como
as suspeitas de propinas pagas
pela Alstom no Brasil. Em todos
os casos, se deparou com a exis-
tência de empresas offshore
montadas para fazer o dinheiro
suspeito circular por diversos
países.

Na carta enviada ao presiden-
te dos EUA, Barack Obama, e
aos demais líderes, as personali-
dades que tiveram suas carrei-
ras marcadas pela luta contra a
corrupção alertam que a ação
de políticos criminosos não se-
ria possível sem “a ajuda do sis-
tema financeiro global – bancos
que aceitam dinheiro da corrup-
ção e leis de sigilo que permi-
tem que a lavagem de dinheiro
esconda outras atividades”. /
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Teto.Guillermo Moreno quer o dólar paralelo em 7 pesos
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O governo da presidente Cristi-
na Kirchner, que controla a cota-
ção do dólar oficial, pretende

agora determinar o valor do dó-
lar paralelo. Essa é a missão do
secretário de comércio inte-
rior, Guillermo Moreno, que
manteve reuniões nos últimos
dias com empresários das agên-
cias de câmbio de Buenos Aires

para exigir que – por algumas
semanas – reduzam a cotação
do dólar paralelo por intermé-
dio de seus contatos e sócios no
mercado informal.

Segundo esses empresários,
Moreno fixou um teto para o va-
lor do dólar paralelo, de 6 a 7
pesos. Os duros controles do
câmbio, iniciados em novem-
bro de 2011, não têm sido sufi-
cientes para reduzir a descon-
fiança da população na moeda
nacional, e agora o governo deci-
diu ameaçar os doleiros.

O motivo das pressões de Mo-
reno é que o governo Kirchner
quer uma cotação do paralelo
mais “comportada” no momen-
to em que começar a funcionar
a “exteriorização da capitais”,
nome da lei de anistia para o re-
torno dos dólares de argentinos
no exterior. A lei entra em vigor
no fim deste mês. Moreno disse

aos empresários do setor de
câmbio que, caso não colabo-
rem, “a coisa iria mal” para os
donos das agências.

A presidente Cristina defla-
grou uma cruzada antidólar
dias após sua reeleição, em
2001. Em poucos meses, criou
várias barreiras para impedir
que os argentinos poupem em
dólares, moeda que foi o tradi-
cional refúgio das economias
da população nos últimos 40
anos. As duras restrições provo-
caram o ressurgimento do mer-
cado paralelo, desativado des-
de o início dos anos 90.

Paralisação. Ontem o merca-
do de câmbio paralelo ficou vir-
tualmente paralisado na Argen-
tina. Por medo de represálias e
dos controles oficiais para evi-
tar a compra e venda de divisas,
os doleiros deixaram de operar

pelo terceiro dia útil consecuti-
vo. O último dia de operação foi
na quinta-feira, quando a moe-
da foi cotada a 8,52 pesos para
compra e 8,57 pesos para venda.
No câmbio oficial, houve peque-
na oscilação de 0,09%, a 5,260

pesos (venda) e 5,315 (compra).
Os doleiros temem uma de-

vassa fiscal e a cassação de licen-
ças de operação no câmbio ofi-
cial. Muitos doleiros que ope-
ram no paralelo também têm
operações reguladas pelas auto-
ridades argentinas. Na sexta-fei-
ra, Moreno voltou a reunir-se
com os principais doleiros para
insistir com o limite da cotação
informal. Foi o segundo encon-
tro desde quando o dólar pas-
sou dos 10 pesos.

“A situação está complicada e
ninguém quer se arriscar a uma
represália”, confirmou um ope-
rador ouvido pelo Broadcast, ser-
viço de notícias em tempo real
da Agência Estado. Ele disse que,
em momentos como estes não
há nem como dar uma cotação.

No início de maio, a cotação
no paralelo chegou a 10,50 pe-
sos e despertou a fúria do go-
verno, que luta para evitar a
contínua perda de reservas.
Nas semanas seguintes, o Ban-
co Central fez várias interven-
ções para derrubar a cotação.
Mas elas foram consideradas
insuficientes, e agora o gover-
no pretende forçar uma queda
maior, e para isso convocou
Guillermo Moreno.

O secretário, conhecido por
sua truculência, também é o en-
carregado do congelamento de
preços e da maquiagem do índi-
ce de inflação do Instituto Na-
cional de Estatísticas e Censos
(Indec). Nos últimos anos, fi-
cou famoso por pressionar em-
presários telefonando pessoal-
mente a suas casas nas madruga-
das de domingo. Além disso, uti-
liza palavras de baixo calão nas
reuniões com o empresariado,
a quem costuma ameaçar com
blitze do Fisco.
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