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Internacional

Oposição síria diz que armas químicas mataram centenas
Agências internacionais

A oposição síria acusou o regi-
me do ditador Bashar al Assad de
lançar um ataque ontem com ar-
mas químicas contra regiões do-
minadas por insurgentes na peri-
feria de Damasco. A ação teria cau-
sado a morte de 500 a 1.300 pes-
soas, incluindo crianças. Se confir-
mado, será o ataque químico mais
letal desde 1988, quando tropas de
Saddam Hussein mataram de
3.000 a 5.000 curdos no Iraque.

O Conselho de Segurança da
ONU reuniu-se em caráter urgente
— depois, em nota, afirmou que há
“forte preocupação” e que é preci-
so “clareza sobre o que aconteceu”.
O presidente americano, Barack
Obama, disse repetidas vezes no
passado que, se usasse armas quí-
micas, Assad estaria ultrapassando
uma “linha vermelha”, o que im-
plicaria um maior envolvimento
dos EUA no conflito. A Síria é um

dos poucos países do mundo que
não assinou o tratado internacio-
nal que bane as armas químicas.

A Rússia, maior aliado de Assad,
levantou suspeitas contra as acusa-
ções. Um porta-voz do Kremlin
destacou que o “ato criminoso”
aconteceu ao mesmo tempo em
que uma missão da ONU está na Sí-
ria e disse: “Isso só pode sugerir
que, novamente, estamos lidando
com uma provocação planejada”.

Um homem que afirmou ter re-
colhido o corpo de vítimas do ata-
que disse à agência Reuters: “Nós
entrávamos numa casa e tudo esta-
va no seu lugar. As pessoas esta-
vam deitadas e pareciam dormir.
Mas estavam mortas.”

Médicos entrevistados descre-
veram sintomas que indicariam a
ação de gás sarin. Uma enfermeira
de um pronto-socorro em Douma
disse que “muitas das vítimas são
mulheres e crianças que chegaram
com as pupilas contraídas, mem-

bros gelados e espuma na boca.”
Diversos vídeos foram postados na
internet exibindo dezenas de cor-
pos e pessoas com dificuldade pa-
ra respirar e com espuma na boca.

O especialista em armas quími-
cas sueco Ake Sellstrom, que chefia
a equipe da ONU que está em Da-
masco investigando três acusações
prévias de uso de armas proibidas,
disse que o alto número de feridos
e mortos mencionados nos relatos
“soa suspeito”. Mas, “parece algo
que temos que investigar”, afir-
mou Sellstrom, acrescentando que
até agora viu apenas imagens gra-
vadas do suposto ataque químico.

O Exército sírio refutou as acu-
sações e disse em nota que elas re-
fletem o estado “h i s t é r i c o” da opo-
sição. “É lógico que a Síria use ar-
mas químicas quando a missão da
ONU está em Damasco ou que use
tão perto da capital enquanto está
ventando forte?”, perguntou o
parlamentar sírio Fayez Sayegh.

E n e rg i a Vizinhos se veem em situação menos favorável do que há 20 anos

Bolívia sinaliza pressa para
negociar gás com o Brasil
Fabio Murakawa
De São Paulo

O relógio corre contra a Bolívia
na renovação do contrato de for-
necimento de gás ao Brasil, que ex-
pira em 2019. O governo de Evo
Morales está pressionado pela
perspectiva de entrar na mesa de
negociação em uma posição me-
nos favorável do que na década de
1990, quando as duas nações pac-
tuaram a entrega de 30 milhões de
m3 diários através do gasoduto de
3.150 km que liga os dois países
desde 1996. A Bolívia sofre com a
falta de investimentos no setor,
que minguaram após a estatização
do gás em 2006, e a expectativa de
iminente declínio de produção de
seus principais campos, operados
pela Pe t r o b r a s .

O gás corresponde a quase me-
tade das exportações totais da Bo-
lívia, e o mercado brasileiro é res-
ponsável pela absorção de quase
75% do combustível. O país não
tem infraestrutura nem demanda
suficientes para absorver a própria
produção, além de carecer de mer-
cados alternativos ao Brasil.

Nos últimos dias, La Paz acenou
com uma série de medidas para es-
timular os investimentos no gás.
Anteontem, o vice-ministro de Hi-
drocarbonetos, Eduardo Alarcón,
afirmou que o governo estuda ele-
var a remuneração às empresas pe-
lo gás extraído no país. Na Bolívia,
disse, o Estado fica com 82% da
renda petroleira, e 18% vão para as
operadoras. Ele comparou essa si-
tuação com a Argentina, a Colôm-
bia e o Peru, onde a participação
estatal é de 54% na renda do setor.

Alarcón anunciou também, en-
tre outras medidas, que o governo
pretende agilizar os trâmites para
a obtenção de licenças ambientais
e remunerar os investimentos em
exploração, “sobretudo [os estu-
dos da] parte sísmica e geológica”.

Na semana passada, o vice-mi-
nistro de Desenvolvimento Ener-
gético, Franklin Molina, disse que
Bolívia e Brasil já estão negociando
a ampliação do contrato de com-
pra e venda de gás natural entre os
dois países. “O Brasil está interessa-
do em continuar demandando
nosso gás. De fato, está começando
a iniciar conversas sobre o tema”,
afirmou, explicando que o diálogo
é conduzido entre as estatais YPFB
e Pe t r o b r a s . Segundo ele, essas ne-
gociações poderão resultar na am-
pliação do atual contrato “para um
horizonte além de 2019”.

Um alto executivo da Pe t r o b r a s ,
porém, diz que ainda não há ne-
nhuma conversa para a renovação.
“A condição essencial para uma re-
novação ou não do contrato é a Bo-
lívia garantir reservas, garantir for-
necimento. Por que a Petrobras vai
assinar um acordo se a Bolívia não
comprovar que tem o fornecimen-
to de gás?”, diz uma fonte com co-
nhecimento do tema. “A Bolívia
tem que achar muito gás em pou-
co tempo para manter esse forne-
cimento sustentável.”

Analistas nos dois países veem
um cenário de negociação menos
favorável à Bolívia. Citam como in-
gredientes a diversificação dos for-
necedores do Brasil e o potencial

do país de produzir gás no pré-sal,
além das pressões das indústrias
para que o gás boliviano chegue a
um preço “mais competitivo”.

“Temos que levar em conta que a
Bolívia, agora, já não é a única al-
ternativa para o Brasil. É diferente
de anos atrás, quando o Brasil ou
importava da Bolívia ou estava em
apuros”, diz o analista boliviano
Bernardo Prado. “Chegado o mo-
mento [de negociar], quem vai
precisar mais? A Bolívia vender gás
ao Brasil ou o Brasil comprar o gás
da Bolívia? O Brasil pode pleitear
condições que antes não podia.”

Segundo Álvaro Ríos, ex-minis-
tro de Hidrocarbonetos, o alto va-
lor pago em impostos e os royalties
na Bolívia demandam preços ele-
vados do gás para que a explora-
ção seja retomada no país. Além
disso, diz ele, o advento do gás de
xisto nos Estados Unidos teve im-
pacto muito forte para os usuários
brasileiros, que pagam de US$ 12 a
US$ 15 por milhão de BTU, contra
os US$ 5 praticados no mercado
americano. “E me preocupa tam-
bém a parte política”, diz ele, refe-
rindo-se ao impasse em relação ao
senador de oposição Roger Pinto,
asilado há um ano na embaixada
brasileira em La Paz. “Esses inci-
dentes políticos e diplomáticos

poderiam ser resolvidos muito
mais rápidos para criar um am-
biente mais favorável de negocia-
ção entre os dois países.”

A produção de gás tende a au-
mentar na Bolívia até 2015, quan-
do entrará em funcionamento o
campo de Marguerita, operado pe-
la Repsol e a YPFB nos Departa-
mentos de Chuquisaca e Tarija. Is-
so gerará um aumento na produ-
ção de cerca de 6 milhões de m3

diários de gás. A Petrobras, com re-
cursos próprios, também está am-
pliando a capacidade do campo de
Itaú em até 2 milhões de m3 por
dia. Mas, a partir de 2016, esse au-
mento deve apenas compensar o
declínio dos dois maiores campos
atualmente em operação no país
— San Antonio e San Alberto, ope-
rados também pela Petrobras, e
que respondem por mais de 70%
do que é produzido na Bolívia.

“Para a Petrobras, interessa que
essa negociação ocorra o mais à
frente possível. Se as reservas esti-
verem caindo, e as explorações não
avançarem num ritmo razoável na
Bolívia, eles vão ficar mais ainda na
mão da Petrobras na hora de nego-
ciar preço e condições”, afirma
uma fonte do governo brasileiro.
“E obviamente, para a Bolívia, inte-
ressa antecipar essa discussão.”

Japão reconhece que
situação volta a se
agravar em Fukushima
Re u te r s

A crise nuclear do Japão, ini-
ciada em março de 2011 quando
um tsunami destruiu os reatores
da usina de Fukushima, agravou-
se ainda mais ontem com o
anúncio feito pela Autoridade de
Regulação Nuclear (ARN) de que
pode estar havendo vazamento
de mais tanques de armazena-
mento de água radioativa.

Um porta-voz da ARN afirmou
que a agência planeja elevar o nível
de gravidade da crise de 1, “ano -
m a l i a”, para 3, que indica “inciden -
te sério”. Desde que três reatores
explodiram em Fukushima, quan-
do então a escala chegou ao nível
7, será a primeira vez que há um
aumento no nível de alerta.

A Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA) das Na-
ções Unidas declarou que a situa-
ção é “g r av e” e afirmou estar pron-
ta a ajudar, se chamada. A vizinha

China, por sua vez, se disse “choca -
d a” com a notícia, e exortou o Ja-
pão a fornecer informações de ma-
neira “rápida, direta e acurada”.

O secretário-chefe de gabinete
japonês, Yoshihide Suga, classifi-
cou a situação de “d e p l o r áv e l ”, en-
quanto a Autoridade de Regulação
Nuclear (ARN) disse temer que o
desastre — o pior desde o acidente
nuclear em Chernobyl, na Ucrânia,
em 1986 — tenha escapado “em al-
guns aspectos” à capacidade do
operador de lidar com o incidente.

A operadora Tokyo Electric
Power (Tepco) vem sendo criticada
por não ter se preparado para o de-
sastre e tem sido acusada de omitir
a ampliação dos problemas na usi-
na. Após meses de negativas, a Tep-
co recentemente admitiu que ain-
da havia vazamento de água con-
taminada no oceano Pacífico. An-
teontem, a empresa reconheceu
que os níveis desses vazamentos
eram perigosamente altos.

Empresários pressionam por ‘jogo duro’
De São Paulo

Aliado de primeira hora do pre-
sidente de Evo Morales, o governo
brasileiro já recebe pressões do
empresariado para jogar duro
com os bolivianos na renovação do
contrato de fornecimento de gás.

Oficialmente, as conversas entre
os dois países ainda não começa-
ram. Mas o assunto já mobiliza o
setor privado e o governo de São
Paulo, onde está boa parte das in-
dústrias que utilizam o insumo
boliviano como fonte de energia.

Em 31 de julho, o governador
Geraldo Alckmin e o secretário es-
tadual de Energia José Aníbal
aproveitaram uma reunião com a
presidente da Petrobras, Graça
Foster, para expor as demandas
dos empresários paulistas. A prin-
cipal foi desvincular o preço do gás
boliviano das cotações do dólar e
do barril de petróleo. A reação da

executiva, segundo uma fonte do
setor privado, “foi de mutismo”.

As indústrias se dizem preocu-
padas com o impacto da alta do
dólar frente ao real no custo do in-
sumo. Segundo Lucien Belmonte,
superintendente da Associação
Brasileira da Indústria do Vidro
(Abividro), o preço pago pelas in-
dústrias paulistas pelo gás bolivia-
no subiu cerca de 30% nos últimos
15 meses. E a perspectiva é subir
outros 10% a 15% agora, diz ele. “Is -
so ocorre por causa do contrato
com a Bolívia. É preciso rever esse
h o r i z o n t e”, afirma ele.

Segundo Belmonte, o Brasil
deve “aproveitar a ansiedade da
Bolívia de não ficar na mão do
pré-sal e na dependência do gás
de xisto” para negociar termos
melhores com o país vizinho.

O gás boliviano correspondeu,
em 2012, a cerca de um terço do
consumo nacional. Segundo a

Agência Nacional do Petróleo
(ANP), a demanda brasileira cres-
ceu 22% no ano passado, atingin-
do 74,9 milhões de m3/dia. Desse
total, a produção nacional corres-
pondeu a 39,7 milhões de m3/dia,
enquanto as importações da Bolí-
via somaram 27,5 milhões de
m3/dia. Já as importações de gás
natural liquefeito (GNL), usado
sobretudo nas usinas termelétri-
cas, chegaram a 8,5 milhões de
m3/dia, quase cinco vezes mais do
que a média de 2011.

“Nós ainda não podemos abrir
mão do gás boliviano, mas temos
que negociá-lo sob perspectivas
futuras”, afirma Ricardo Pinto,
coordenador de Energia Térmica
da Associação Brasileira de Gran-
des Consumidores Industriais de
Energia (Abrace). “E temos que ir
à mesa de negociação conside-
rando que a Bolívia é extrema-
mente dependente do gás.” (FM)

Fonte: Ministério de Minas e Energia

Aumenta a concorrência ao gás boliviano
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Sentença de 35 anos
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O soldado americano Bradley
Manning (foto) foi sentenciado ontem
a 35 anos de prisão por entregar
centenas de milhares de documentos
militares e diplomáticos secretos dos
EUA ao site WikiLeaks. Ele corria o
risco de pegar 90 anos. Segundo o seu

advogado, David Coombs, com boa
conduta e descontando os três anos
que já passou na prisão, Manning pode
sair em aproximadamente seis anos e
meio. Coombs disse que na semana
que vem entrará com um pedido de
perdão ao presidente Barack Obama.

Curtas

Imóveis nos EUA
As vendas de imóveis usados

nos Estados Unidos registraram
o nível mais alto desde novem-
bro de 2009. Pesquisa da Asso-
ciação Nacional dos Corretores
de Imóveis (NAR, na sigla em in-
glês) divulgada ontem apontou
elevação de 6,5% nas revendas
em julho, para uma taxa anual
de 5,39 milhões de unidades.

PIB da Malásia
A economia da Malásia cres-

ceu 4,3% no segundo trimestre
ante o mesmo período do ano
passado, informou ontem o ban-
co central do país. A expansão fi-
cou abaixo dos 4,7% esperados
por analistas. Agora, o BC prevê
um avanço entre 4,5 e 5% neste
ano, menos que o crescimento
entre 5% e 6% antes projetado.

AP

Cadáveres de pessoas mortas em ataque de foguetes desferidos contra bairros localizados na periferia de Damasco

Venezuela discute com China
empréstimo de mais US$ 5 bi
Assis Moreira
De Genebra

A Venezuela negocia emprésti-
mo de US$ 5 bilhões junto à Chi-
na, o que para analistas na Europa
deverá reduzir a necessidade de o
governo de Nicolás Maduro bus-
car mais financiamento no mer-
cado internacional neste ano.

Em 2008, a Venezuela obteve
um pacote de crédito de US$ 36
bilhões junto aos chineses, que
vem sendo pago em petróleo.
Com esses carregamentos, Cara-
cas já pagou US$ 19,1 bilhões a
Pequim até o fim do primeiro
semestre deste ano, segundo o
ministro de Petróleo e Minera-
ção, Rafael Ramírez.

Recentemente, a Assembleia

Nacional autorizou o governo a fa-
zer emissões de dívida de 76 bi-
lhões de bolívares venezuelanos
(US$ 12,1 bilhões) e a expectativa
nos mercados era de que parte dos
recursos fosse captada no exterior.

Para o banco britânico Bar -
clays, ainda é cedo para dizer se a
Venezuela fará emissões no mer-
cado internacional neste ano.
Mas estima que, diante da liqui-
dez no mercado financeiro local
e a possibilidade de evitar risco
cambial, o mais provável é mes-
mo emissão de dívida somente
no mercado interno.

Segundo o banco britânico, a
Venezuela tem de pagar US$ 4 bi-
lhões a investidores estrangeiros
até o final deste ano para honrar
títulos que estão vencendo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




