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Clima Presidente expôs a sua principal iniciativa contra o
aquecimento global; maior alvo são as térmicas a carvão

Obama anuncia
plano para reduzir
emissões dos EUA
Obama aquecido: sob o Sol e a uma temperatura de 33°C, o presidente americano faz discurso em Washington

ca
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“aposentadoria antecipada” de
usinas a carvão, o que ameaçaria
a confiabilidade da rede elétrica e
elevaria custos. "Isso será um problema para a herança deixada pelo presidente, um legado de custos mais elevados de energia, perda de empregos e uma economia
despedaçada", disse Robert Duncan, presidente-executivo da
Coalizão Americana para Eletricidade Baseada em Carvão Limpo.
Em 2012, a EPA propôs uma regra para reduzir as emissões de
dióxido de carbono geradas por
novas usinas elétricas que praticamente eliminou a possibilidade de
construção de usinas a carvão. A
EPA ainda não finalizou a regra, e
alguns analistas dizem que a agência terá que fazer mudanças significativas antes de concluí-la.
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ram convocados para a reunião.
Em seu discurso, Obama usou
palavras duras contra aqueles que
questionam se a Terra está se aquecendo e se a atividade humana está
contribuindo para isso "Não tenho
muita paciência com quem nega
que esse problema é real", disse.
"Não temos tempo para uma reunião da Sociedade da Terra Plana",
ironizou, referindo-se à entidade
que pregava que a terra era plana.
O anúncio sobre as usinas de
eletricidade foi logo abraçado por
grupos ambientalistas, que têm
pressionado o governo Obama para que adote novas regras rigorosas para usinas a carvão já em operação, algumas delas há décadas.
Alguns analistas do setor de
energia elétrica alertaram que as
novas normas podem implicar a

s

tica tem sido centro de acalorado
debate. Grupos ambientalistas dizem que a construção do duto —
que seria o último elo de uma rede
de dutos do Canadá até a costa do
Golfo do México— resultará em
aumento das emissões de “gases
estufa”, ao induzir a plena exploração de areias betuminosas no Canadá. Essas areias produzem mais
gases de efeito estufa do que o petróleo usual, durante sua extração.
Não ficou claro se a declaração
de Obama torna mais ou menos
provável a aprovação do oleoduto.
O discurso rapidamente atraiu
a condenação da oposição republicana. O líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, disse que
o plano do presidente “equivale a
declarar guerra ao emprego. É o
mesmo que puxar o tapete de
muitos americanos atualmente
em dificuldades econômicas".
Ele disse que pretende conversar com o presidente sobre o plano energético durante uma reunião agendada para hoje à tarde
na Casa Branca. Os líderes de ambos os partidos no Congresso fo-
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O presidente Barack Obama
anunciou ontem um novo e amplo
plano de reduzir as emissões americanas de gases que provocam o
efeito estufa, comprometendo-se a
criar novos padrões para usinas de
eletricidade e a adotar uma série
de outras medidas. Ele foi incisivo
contra aqueles que dizem que as
mudanças climáticas não são causadas pela atividade humana.
Em discurso muito aguardado,
na Universidade de Georgetown,
em Washington, Obama disse que
concretizará um dos pilares de seu
plano, ao ordenar que a Agência
de Proteção Ambiental (EPA) crie
padrões de emissões de dióxido de
carbono para as atuais e as novas
usinas de eletricidade, as maiores
fontes das emissões nos EUA.
Essas normas não precisam de
aprovação do Congresso, que já
rejeitou um projeto de lei de mudança climática em 2009.
"O planeta está esquentando e
atividade humana está contri-

buindo para isso", disse. Obama
prosseguiu dizendo que "a questão agora é se teremos coragem de
agir antes que seja tarde demais".
O plano de Obama também oferece até US$ 8 bilhões em garantias
para empréstimos que financiem
projetos avançados envolvendo
energia fóssil e eficiência energética, e abre caminho para projetos
de energia renovável em terrenos
do Estado, até 2020, suficientes para suprir a energia elétrica necessária a seis milhões de residências.
Com o plano, os EUA comprometem-se a tentar reforçar os esforços internacionais de combate
às mudanças climáticas, inclusive
a expansão de iniciativas bilaterais
com a China, Índia e outros países.
Numa decisão inesperada, Obama aproveitou seu discurso para
abordar o espinhoso tema do oleoduto Keystone XL. Disse que o controvertido projeto de quase 2.000
km deve ser aprovado somente caso não "agrave substancialmente"
a poluição por carbono.
A questão do impacto geral do
duto Keystone em mudança climá-
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Tennille Tracy
Dow Jones Newswires

As novas regras da EPA para usinas existentes serão um componente crucial do plano de Obama
para combater as mudanças climáticas, mas provavelmente enfrentará obstáculos legais e políticos. Os republicanos argumentam
que a Lei do Ar Limpo não foi concebida para regular as emissões de
dióxido de carbono, mas sim de
outras emissões nocivas. Em 2009,
a EPA concluiu que os “gases estufa” são prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, veredicto
que agora serve como base para
ações futuras de combate às emissões de dióxido de carbono.
Obama disse que críticos de seu
plano iriam advertir para a perda
de empregos e para prejuízos econômicos. Para ele, trata-se de "desculpas esfarrapadas para inação".
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Um ótimo discurso que Dados indicam ritmo forte da economia americana
precisa agora virar ação
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Quatro indicadores divulgados
ontem confirmaram o dinamismo
do setor privado americano, que
vive um momento de forte recuperação, especialmente no mercado
imobiliário. Em abril, os preços de
imóveis subiram 12,1% em relação
a abril de 2012, na alta mais forte
desde março de 2006. Já as vendas
de novas casas em maio atingiram
476 mil unidades, o número mais
elevado desde julho de 2008.
Impulsionado pelo bom momento do setor imobiliário, o americano tem se mostrado mais otimista: o índice de confiança do
consumidor do Conference Board
saltou 7,1 pontos em junho, para
81,4, o melhor desde janeiro de
2008. Por fim, as encomendas de
bens duráveis em maio subiram
3,6% em relação a abril, uma alta
acima da esperada pelos analistas.
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O presidente Barack Obama
deu um passo importante ontem
para tornar o combate à mudança do clima, e o estímulo às energias renováveis nos Estados Unidos, legados de sua gestão. Mas a
medida do quanto isso será importante para o clima do planeta
só será conhecida no futuro.
Só nos próximos meses — talvez
apenas em 2014 — o plano climático que Obama anunciou na Universidade de Washington mostrará a sua cara. É o tempo para que se
conheçam quais serão as medidas
da agência ambiental americana, a
EPA, para limitar as emissões de
gases-estufa das térmicas a carvão
e gás dos EUA.
O setor responde por 40% das
emissões do país. O fato de Obama
anunciar que vai controlar as
emissões das 1.600 térmicas dos
EUA e também das futuras usinas é
mais ou menos como o presidente
Lula ter anunciado que iria combater as emissões do desmatamento — é ali que a coisa pega. Em que
dimensão isso será feito, ainda não
se sabe. O setor energético já começou a chiadeira dizendo que os
custos subirão e a segurança energética será comprometida.
“Estou feliz em ver que os EUA
finalmente se movem nesta agenda”, disse Connie Hedegaard, comissária de ação climática da
União Europeia. Ela alfineta, em
seguida: “Internacionalmente, o
plano da Casa Branca contém um
número de boas intenções que
agora têm que ser traduzidas em
ações mais concretas.”
De boas intenções, como se diz,
o inferno está cheio, e os EUA
nunca foram pródigos em iniciativas neste assunto. Mas o discurso de Obama foi surpreendente.
“Enfiar a cabeça na areia pode fa-
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Daniela Chiaretti
De São Paulo

zer você se sentir mais seguro,
mas não irá te proteger da tempestade que se aproxima”, disse,
em sua frase mais meiga dirigida
à turma cética quanto a responsabilidade humana no fenômeno.
Ele elencou fatos: os 12 anos mais
quentes da história ocorreram
nos últimos 15 anos, e o nível do
mar no porto de Nova York está
agora um pé (30 centímetros)
mais alto do que há um século.
“Isso não causou o furacão Sandy,
mas certamente contribuiu para a
destruição que deixou grande
parte da nossa cidade mais poderosa no escuro e debaixo d’ água.”
Obama embalou muito bem
seu plano climático: “É um plano
para cortar a poluição do carbono,
um plano para proteger nosso país
dos impactos da mudança do clima e um plano para conduzir o
mundo a um ataque coordenado a
um clima em mutação”.
O termo “poluição do carbono”,
que repetiu no discurso, é chave
para a estratégia que ele adotou
desde 2009, quando o Congresso
rejeitou o que seria um plano ambicioso dos EUA de reduzir emissões. A cartada, à época, foi a EPA
definir que os gases-estufa eram
nocivos para a saúde. A partir daquele momento, CO2, nos EUA, virou poluição e, assim sendo, a EPA
têm o dever de estabelecer limites,
quer o Congresso queira ou não.
“Limitar as emissões das térmicas era nossa prioridade”, disse ao
Valor Jake Schmidt, diretor de política climática international da
Natural Resources Defense Council (NRDC), referindo-se ao pleito
de 60 das maiores ONGs dos EUA.
“O simbolismo político deste
discurso é forte e mostra que Obama não ficará refém do Congresso”, diz Carlos Rittl, coordenador
do programa de mudanças climáticas do WWF Brasil. “Mas é fundamental que esse plano tenha mais
substância e se relacione à urgência do que dizem os cientistas.”
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As altas expressivas dos preços
de imóveis chamam a atenção pela
magnitude. Em algumas regiões
metropolitanas, a alta supera os
20% em relação ao mesmo mês do
ano passado, como em Las Vegas,
onde os preços subiram 22,3% em
abril, e San Francisco, com 23,9%.
Parte da explicação se deve à fraca base de comparação, como destaca o economista para os EUA do
Barclays Capital, Michael Gapen.
As regiões com as maiores altas são
as que tiveram as maiores quedas
depois da crise financeira.
Ao mesmo tempo, há uma melhora gradual da demanda, diz ele.
O desemprego segue ainda alto,
7,6% em maio, mas está em queda
em relação aos piores momentos
da crise, quando chegou a bater
em 10% em outubro de 2009. A
renda sobe pouco, mas também há
alguma melhora, afirma Gapen.
Ao mesmo tempo em que há uma
recuperação moderada da deman-
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Sergio Lamucci
De Washington

da, a oferta é insuficiente. “O estoque de casas existentes e novas ainda está baixo”, diz. Essa combinação vem fazendo subir os preços.
Para Gapen, a política agressiva
do Fed (o banco central dos EUA)
de compras de títulos do Tesouro e
papéis lastreados em hipotecas
também ajuda o mercado imobiliário, ao manter baixas os juros de
longo prazo. A recente alta dessas
taxas, devido à expectativa de que
o Fed vai começar a reduzir os estímulos monetários já neste ano,
pode tirar parte do fôlego da elevação dos preços de imóveis, avalia.
Ainda assim, a perspectiva é positiva. A alta do preço dos imóveis tem
um efeito muito favorável sobre o
otimismo do consumidor. Quem é
dono de uma casa vê seu patrimônio aumentar, ganhando confiança para gastar mais. “O efeito riqueza tem um papel importante
nesse processo”, diz Gapen.
Em entrevista na semana passa-

Matéria

da, o presidente do Fed, Ben Bernanke, destacou esse impacto positivo do mercado imobiliário
aquecido sobre a confiança do
consumidor. O bom desempenho
do setor foi um dos principais fatores mencionados por ele para justificar o maior otimismo do Fed
com recuperação da economia
americana, mesmo num cenário
de desemprego ainda elevado e de
forte aperto da política fiscal.
A melhora gradual do mercado
de trabalho também ajuda a aumento da confiança, embora parte
expressiva da queda do desemprego se deva ao fato de que muitos
americanos pararam de buscar
emprego (leia texto abaixo).
Gapen observou que as encomendas de bens duráveis tiveram
uma alta expressiva, mas o núcleo
de pedidos de bens de capital,
menos volátil, subu menos, 1,1%
sobre abril, um resultado positivo, mas não tão exuberante.

Retomada não melhora desemprego de longo prazo
Ben Casselman
Dow Jones Newswires
A recessão nos EUA acabou há
quatro anos. Mas, para muitos à
procura de emprego, não parece
estar havendo uma recuperação.
Quase 12 milhões de americanos estavam desempregados em
maio, menos que o pico de mais de
15 milhões, mas ainda assim mais
de quatro milhões acima do momento em que a recessão começou, em dezembro de 2007. Outros
milhões desistiram de procurar
emprego e não mais contam como
desempregados. A parcela da população que está trabalhando ou
em busca de trabalho está perto do
menor patamar em três décadas.
Mesmo assim, o mercado de trabalho está se recuperando. A taxa
de desemprego caiu do pico de
10% para 7,6%. Os patrões criaram
5,1 milhões de empregos desde o
começo da recessão e 6,3 milhões
desde que o mercado de trabalho

atingiu o fundo do poço, no início
de 2010. E, apesar dos altos e baixos mensais, o crescimento do número de empregos vem mantendo
um ritmo saudável de aproximadamente 175 mil vagas por mês ao
longo dos últimos dois anos.
O problema é que esse ritmo
ainda está lento demais para preencher rapidamente a enorme lacuna criada pela recessão. Mesmo
que a taxa de contratação dobrasse
dos atuais 175 mil empregos por
mês, seria preciso mais de três anos
para o emprego voltar ao nível prérecessão, após o ajuste ao crescimento populacional, segundo estima o Hamilton Project do centro
de estudos Brookings Institution.
Economistas vêm oferecendo
uma série de explicações para o ritmo lento de crescimento do nível
de emprego: incertezas sobre políticos governamentais, falta de trabalhadores com a capacitação de
que as empresas precisam e os cortes orçamentários que reduziram

as folhas de pagamento do setor
público em mais de 700 mil vagas
desde o término da recessão.
Mas a maioria dos economistas
diz que o principal motivo é simples: o crescimento econômico
tem sido lento demais para estimular o emprego. As empresas pararam de demitir, mas a recuperação das contratações tem sido
muito lenta. Turbulências recentes
nos mercados, combinadas à redução do crescimento da China e outros emergentes, poderão exacerbar essa cautela, levando executivos a adiar contratações.
Abaixo da superfície, há sinais
de que o mercado de trabalho está
se dividindo em dois. Perto de 25%
dos desempregados há menos de
seis meses conseguem emprego
todo mês, um número que vem
tendo melhora firme desde a recessão, embora permaneça abaixo
da média de longo prazo de 30%.
Os 4,4 milhões de americanos
desempregados há mais de um se-

mestre não vêm tendo melhora
parecida. Só cerca de 10% deles
conseguem empregos a cada mês,
número que pouco mudou nos últimos dois anos. Num experimento recente, o economista Rand
Ghayad enviou currículos forjados
para cerca de 600 vagas; aqueles
que mostraram seis meses ou mais
de desemprego geraram um número de respostas bem menor dos
empregadores,
independentemente da experiência ou de outras
habilidades do candidato.
“Assim que as pessoas chegam
ao ponto em que não se consideram mais capazes de conseguir um
emprego fica muito difícil trazêlas de volta [ao mercado de trabalho]”, diz Joe Carbone, presidente
da WorkPlace, agência de desenvolvimento de mão de obra de
Connecticut que fez um programa
voltado aos desempregados de
longo prazo. “Estamos perdendo
milhares de pessoas todos os dias.
É como se fosse uma epidemia.”

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.

Argentina recorre de decisão da Justiça dos EUA

Curtas

Varejo na Itália
César Felício
De Buenos Aires
O governo da Argentina ingressou na noite de ontem com recurso junto à Suprema Corte dos Estados Unidos contra a decisão de primeira instância que obriga o país a
pagar US$ 1,3 bilhão em dívidas
que ficaram fora das renegocia-

ções de débitos de 2005 e 2010. Estas dívidas, vencidas desde a moratória de 2001, foram adquiridas
pelos chamados “fundos abutres”,
especializados em comprar títulos
com desconto e exigir na Justiça o
pagamento pelo valor nominal.
Segundo o governo argentino, a
decisão da primeira instância “viola a lei de imunidades soberanas”.

No recurso, o governo argentino
afirma ainda que “a decisão coloca
em risco processos de reestruturação de dívida soberana voluntários, que contam com o apoio tanto dos EUA e do resto da comunidade financeira internacional”.
A Argentina foi condenada a pagar a dívida a 14 credores em outubro de 2012 . O principal é o NML,

do investidor Paul Singer. O país
recorreu da decisão junto à Corte
de Apelações de Nova York, que
suspendeu liminarmente a sentença. A decisão definitiva deve
sair antes do recesso judiciário de
verão nos EUA e o recurso à Suprema Corte demonstra que a Argentina espera uma decisão desfavorável em segunda instância.

As vendas no varejo na Itália caíram pelo oitavo mês consecutivo
em abri, registrando queda de
0,1% em relação a março. Na comparação com abril de 2012, a queda foi de 2,9%, segundo o instituto
oficial Istat. Os números sugerem
que não há um final à vista para a
pior queda no consumo no país
desde a Segunda Guerra Mundial.

Fugitivo na Rússia
O presidente russo, Vladimir
Putin, disse ontem que Edward
Snowden, que revelou o monitoramento de dados de internet e telefonia feito pelo governo americano, estava na área de trânsito em
um aeroporto de Moscou. Apesar
dos apelos dos EUA, ele afirmou
que não extraditará Snowden, que
pediu asilo ao Equador.

