
O governodePortugal estápedindo
aos credores uma nova flexibiliza-
ção da meta de déficit público para
o próximo ano, a 4,5% do Produto
InternoBruto(PIB),contraumobje-
tivofixadoatualmentede4%,anun-
ciouovice-primeiro-ministropor-
tuguês Paulo Portas. “O governo
portuguêshaviadefendidoumdéfi-
cit público de 4,5%,enquanto o trio
de credores (UE-BCE-FMI) deseja-
va 4%. O governo continua acredi-
tando que o objetivo que defende é
o mais apropriado” afirmou.

Os credores reduziram duas ve-
zes as metas orçamentárias do
país.Atualmenteogovernosecom-
prometeu a reduzir o déficit — que
foi de 6,4% do PIB em 2012 — a
5,5% ao fim de 2013.

O governo português conse-
guiu em maio de 2011 da União Eu-
ropeia e do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) um resgate de 78 bi-
lhões de euros. Em troca, se com-
prometeu a aplicar um programa
de duros cortes e de rigor orça-
mentário que teve por consequên-
cia um agravamento da recessão e
do desemprego.

A flexibilização pedida por Por-
tugal coincidecom novasinforma-
ções dando conta de que a Grécia
precisará de ajuda dos credores
mais uma vez, “talvez duas”, como
afirmou,ontem,omembrodo Con-
selho Diretor do Banco Central Eu-
ropeu (BCE) Luc Coene.

“Está claro que ainda não esta-
mos no fim do problema grego.
Precisaremos fazer mais esforços,
certamente mais uma vez e talvez
duas. Vamos ver como a situação
se desenvolve”, disse Coene à rá-
dio La Premiere.

Credores internacionais esti-
mam que a Grécia precisará de cer-
ca de 10 bilhões a 11 bilhões de eu-
ros a partir do segundo semestre
de 2014, embora vários governos
da zona do euro estejam relutan-
tes em dar mais empréstimos devi-
do aos reflexos negativos junto à
opinião pública.

“Há melhora, mas muita lenta.
Naturalmente a base econômica da
Grécia é extremamente pequena e
levará muito tempo para colocá-la
gradualmente em ordem”, disse
Coene, presidente do banco cen-
tral da Bélgica.

Ontem, em seu último discurso
do “Estado da União”, antes das
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Portugal pede para
flexibilizar metas

A flexibilização
das metas do déficit
em 2014 pedida por
Portugal coincide com
novas informações
dando conta de que
a Grécia precisará
de ajuda dos credores
mais uma vez,
“talvez duas”

PauloPortas:oobjetivo
queogovernoportuguês
defendeéomaisapropriado

Governo quer aval dos credores para que déficit público seja de 4,5% do PIB em 2014 e

não de 4% como foi acertado; em 2012 se situou em 6,4% e, neste ano, deve ficar em 5,5%
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Corrente humana pela independência
Uma corrente humana de 400 km percorreuontem de norte a sul a regiãoda

Catalunha, em uma nova demonstração de força dos separatistas para pedir ao

governo espanhol a organização de um referendo sobre a autodeterminação

daregião.Os participantes da corrente deram as mãos às 17h14 locais para

lembrar o ano de 1714, quando as tropas franco-castelhanas tomaram

Barcelona no dia 11 de setembro,acabando com a autonomia catalã. AFP

A crise climática “se agravou” nos últimos seis
anos, advertiu o ex-vice-presidente americano
Al Gore, em uma entrevista ao jornal Le Monde,
na qual fez previsões catastróficas para a
Espanha, Itália e França. O vencedor do Prêmio
Nobel da Paz em 2007 juntamente com o Painel
Intergovernamental das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (IPCC)), por sua contribuição
para a luta contra o aquecimento global, fez um
balanço da situação muito crítica do planeta.

“Nós continuamos lançando todos os dias na
atmosfera 90 milhões de toneladas de gases”,
relatou o candidato derrotado à Casa Branca
em 2000, na entrevista ao jornal francês.

Gorealertouqueasconsequênciasdesse
desastreecológicosãomedidas,porexemplo, “nas
secasmais intensasenastempestadescomchuvas
maisfortes” .“AsprevisõesparaaFrança, Itália,
Espanha,eparatodoosuldaEuropa,são
particularmentecatastróficas”,disseGore,cujo livro
maisrecente,“OFuturo, seismotoresparaamudança
global”,começaaservendidohojenaFrança.

Apesar da diminuição da mobilização
em torno da luta contra as mudanças climáticas,
que se deve segundo ele a “recessão do outono
de 2008” e o fracasso da cúpula de Copenhague,
em 2009, entre outras razões, Gore manifestou
otimista em relação ao controle das emissões
de gases de efeito estufa. AFP

GustauNacarino/Reuters

eleições para a renovação do Parla-
mentoEuropeu,opresidentedaCo-
missão Europeia (CE), José Manuel
Barroso, declarou que a recupera-
ção econômica está à vista após
quase quatro anos de crise de dívi-
da na Europa.

Como era amplamente espera-
do, a França revisou para baixo
sua estimativa de crescimento em
2014 de 1,2% para 0,9% e indicou,
como resultado, que seu déficit pú-
blico diminuirá mais lentamente
do que o esperado.

Apresentando os principais da-
dos do orçamento de 2014, o mi-
nistro das Finanças francês, Pier-
re Moscovici, disse que o governo
agora tem como meta um déficit
de 4,1% da produção neste ano,
acima da previsão anterior de
3,7%, e projeta um déficit de
3,6% para 2014, acima dos 2,9%
projetados inicialmente.

O primeiro-ministro Jean-
Marc Ayrault disse mais cedo que
15 bilhões de euros de um total de
18 bilhões de euros do esforço or-
çamentário para o próximo ano vi-
rão de cortes de gastos, com o res-
tante proveniente dos impostos
mais altos.

Desemprego tem leve
quedana Grã-Bretanha
O desemprego na Grã-Bretanha
caiu um décimo, a 7,7%, no perío-
do de quatro meses que terminou
no fim de julho, anunciou ontem
o Escritório Nacional de Estatísti-
cas (ONS).

Os economistas e os mercados
esperavam particularmente este
dado porque o Banco da Inglaterra
vinculou taxas de juros e criação
de trabalho e anunciou que elas se-
guirão baixas enquanto o desem-
prego no país não cair para uma ta-
xa inferior a 7%.

O número de pessoas que bus-
cam emprego passou de 2,51 mi-
lhões no fim de junho para 2,49
no fim de julho.

A taxa de emprego passou de
71,6% da população economica-
mente ativa a 71,5%, com 29,84
milhões de pessoas empregadas
no fim de julho — um recorde des-
de que as estatísticas começaram
a ser elaboradas, em 1971. Um mês
antes, o número de pessoas empre-
gadas na Grã-Bretanha era de
29,77 milhões. Agências

A comida desperdiçada no mun-
do responde por mais emissões de
gases causadores de efeito estufa
do que qualquer país, exceto Chi-
na e Estados Unidos, disse a ONU
em relatório divulgado ontem. To-
dos os anos, cerca de um terço de
todos os alimentos para consumo
humano, cerca de 1,3 bilhão de to-
neladas, é desperdiçado, junta-
mente com toda a energia, água e
produtos químicos necessários pa-
ra produzi-la e descartá-la.

Quase 30% das terras agrícolas
do mundo, e um volume de água
equivalente à vazão anual do rio
Volga, são usadas em vão.

Noseurelatóriointitulado “APe-
gada do Desperdício Alimentar”, a
Organização das NaçõesUnidaspa-
ra Agricultura e a Alimentação
(FAO) estima que a emissão de car-
bono dos alimentos desperdiçados
equivale a 3,3 bilhões de toneladas
de dióxido de carbono por ano.

Se fosse um país, seria o tercei-
ro maior emissor do mundo, de-
pois da China e dos Estados Uni-
dos, sugerindo que um uso mais
eficiente dos alimentos poderia
contribuir substancialmente para
os esforços globais para reduzir as
emissões de gases do efeito estufa
e diminuir o aquecimento global.

No mundo industrializado, a
maior parte do lixo vem de consu-

midores que compram muito e jo-
gam fora o que não comem. Nos
países em desenvolvimento, a cau-
sa principal é a agricultura inefi-
ciente e falta de instalações de ar-
mazenamento adequadas.

“A redução do desperdício de
alimentos não só evitaria a pres-
são sobre recursos naturais escas-
sos, mas também diminuiria a ne-
cessidade de aumentar a produ-
ção de alimentos em 60%, a fim
de atender a demanda da popula-
ção em 2050”, diz a FAO.

A organização sugere que se
melhore a comunicação entre pro-
dutores e consumidores para ge-
renciar a cadeia de suprimentos
de forma mais eficiente, e investir
mais na colheita, resfriamento e
métodos de embalagem.

Os consumidores no mundo de-
senvolvido, segundo a FAO, de-
vem ser encorajados a servir pe-
quenas porções e fazer mais uso
das sobras. As empresas devem
dar comida excedente para insti-
tuições de caridade, e criar alter-
nativas para o despejo de resíduos
orgânicos em aterros sanitários.

A FAO estima o custo do des-
perdício de alimentos, excluindo
os peixes e frutos do mar, em cer-
ca de US$ 750 bilhões por ano,
com base em preços de produção.
Catherine Hornby, Reuters

FAO alerta para riscos do
desperdício de alimentos
De acordo com o órgão, a comida jogada fora corresponde a 1,3 bilhão de toneladas ao ano
e gera um volume de gases de efeito estufa que só perde para as emissões dos EUA e China

Crise climática global se
agravou nos últimos seis
anos, adverte Al Gore

JohnVizcaino/Reuters

CATALUNHA

No seu último discurso
do “Estado da União”
antes das eleições do
Parlamento europeu
em maio, Barroso
fez apelo aos países
membros para que
redobrem os esforços
para controlar a
agitação financeira

Cercade1,3bilhãodetoneladasdealimentosparaconsumohumanosãodesperdiçadastodososanos,constataaFAO
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 set. 2013, Mundo p. 26-27.
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