
A China foi o centro das atenções
na abertura da cúpula Ásia — Pací-
fico enquanto os Estados Unidos
foram ofuscados, em meio à parali-
sia da administração de Barack
Obama. O presidente chinês Xi
Jinping roubou o protagonismo
de Obama, que teve que cancelar
sua viagem à Ásia.

“A China não pode se desenvol-
verisoladadaÁsia-PacíficoeaÁsia-
Pacíficonãopoderáprosperarsema
China”,disseXi,ontem, naabertu-
ra do Fórum de Cooperação da Ásia
e Pacífico (APEC) numa tentativa
de dissipar os temores gerados por
Pequim, chamada a desempenhar
um papel político crescente em um
mundo liderado pelos Estados Uni-
dos desde o fim da Guerra Fria.

“A Ásia-Pacífico é uma grande

família e a China é membro desta
família”, disse Xi, antes de acres-
centar que seu país “trabalhará
em prol da paz regional e ajudará a
fortalecer os pilares para o bem-
estar da região”. Desde que che-
gou ao poder em março, Xi não
poupou viagens à região para tran-
quilizar seus vizinhos quanto aos
receios causados pelas reivindica-
ções territoriais de Pequim.

“Um desenvolvimento susten-
tável e saudável da economia chi-
nesa trará maiores oportunidades
de desenvolvimento da região”
que reúne as 21 economias da bacia
do Pacífico, e responde por 54%
do PIB mundial e 44% do comér-
cio, sustentou o presidente chinês.

A ausência do presidente Oba-
ma, a segunda consecutiva nesta

reunião, preocupa também pelo
impacto que possa ter no ambicio-
so Acordo de Associação Transpa-
cífico (TPP na sigla em inglês),
que 12 países da região — entre
eles, os Estados Unidos —, tentam
aprovar antes do final do ano, se-
gundo espera o presidente mexica-
no Enrique Peña Nieto.

Obama teve que cancelar sua
participação na reunião do fórum
da Associação de Nações do Sudes-
te Asiático (ASEAN) assim como
sua visita à Malásia e a Filipinas.

"(Obama)realmente queria es-
tar aqui", disse Kerry a seus cole-
gas da cúpula, que vestiram cami-
sas floridas para o jantar de gala
oferecido pelo anfitrião, Susilo
Bambang Yudhono, na noite de se-
gunda-feira (horário local).

A desaceleração do crescimen-
to nas economias emergentes,
atingidas pela queda da demanda
nos países industrializados, em
particular na zona do euro, assim
como a iminente mudança na polí-
tica monetária do Federal Reserve
norte-americano, que provocou
um fluxo de capitais para investi-
mentos mais seguros e o temor de
um futuro encarecimento do di-
nheiro, voltou a gerar dúvidas so-
bre a economia mundial.

“Ocrescimentomundialémuito
frágil,osriscoscontinuamcomten-
dência de queda e as perspectivas
econômicas sugerem que o cresci-
mento vai desacelerar e será menos
equilibradoqueodesejado”,alerta-
ramos ministros dasRelações Exte-
rioresedeComérciodaAPEC,reuni-
dos na semana passada em Bali.

Xi quis infundir um pouco de
otimismo nas perspectivas da se-
gunda economia mundial, apesar
de o crescimento do PIB chinês ter
caído de 8% a 7,6% do PIB no pri-
meiro semestre. “Quero enfatizar
que, com base em exaustivas aná-
lises de todos os fatores, tenho to-
tal confiança no futuro da econo-
mia chinesa, sobretudo, porque
está dentro de uma margem razoá-
vel e esperada”, disse.

Bali reforçou a segurança inter-
na para esta reunião, que coincide
com o 11º aniversário esta semana
dos atentados que mataram 202
pessoas, a maioria turistas estran-
geiros. AFP
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China rouba a cena
na cúpula da APEC
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A ausência de Obama,
a segunda consecutiva
na reunião da APEC,
preocupa também
pelo impacto que possa
ter no ambicioso
Acordo de Associação
Transpacífico (TPP),
que reúne 12 países da
região, entre eles, osEUA

Presidente chinês Xi Jinping torna-se o principal protagonista do Fórum Ásia-Pacífico

e garante que seu país manterá um crescimento sustentável em benefício da região

26 Brasil Econômico Terça-feira, 8 de outubro, 2013

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
.



Síria vai desmontar arsenal até junho
Um funcionário da missão internacional que supervisiona a destruição

do arsenal químico sírio disse que Damasco fez um excelente começo,

no domingo. A Organização para a Proibição das Armas Químicas

pretende supervisionar até 1º de novembro a destruição de todos os

equipamentos sírios para a produção e mistura de armas químicas.

O arsenal precisará ser desmantelado até junho de 2014. Reuters

A China pediu que os Estados Unidos
tomem medidas decisivas a fim de evitar
a crise de dívida e garantir a segurança dos
investimentos chineses. Maior credor
do governo norte-americano, a China está
“naturalmente preocupada com os avanços
em direção ao abismo fiscal norte-americano”,
disse o vice-ministro das Finanças chinês,
Zhu Guangyao, na primeira resposta pública
do governo da China ao prazo nos EUA
que se encerra em 17 de outubro para
a elevação do teto da dívida.

“Os Estados Unidos estão totalmente
cientes das preocupações da China com o
abismoo fiscal”, disse Zhu a repórteres em
Pequim, acrescentando que Washington
e Pequim entraram em contato sobre o assunto.

“Nós pedimos que os Estados Unidos
seriamente tomem medidas para resolver
a tempo (as questões) acerca do teto da
dívida antes de 17 de outubro e que evite um
default de dívida para garantir os investimentos
chineses no país e a recuperação econômica
global”, disse Zhu. “Essa é a responsabilidade
dos Estados Unidos”.

“Esperamos que os Estados Unidos
entendam inteiramente as lições da História”,
disse Zhu, referindo-se ao impasse em 2011
que levou ao rebaixamento do rating de crédito
dos Estados Unidos de “AAA” para “AA+”
pela agência Standard & Poors.

O Congresso norte-americano tem prazo até o
próximo dia 17 para elevar o teto da dívida. Reuters

MohammedAbdelAziz/AFP

O Partido Social-Democrata (SPD,
na sigla em alemão), de oposição,
sinalizou estar disposto a se juntar
aos conservadores da chanceler
alemã, Angela Merkel, em uma
“grande coalizão”. Duas semanas
depois de perderem a eleição para
Merkel, líderes do SPD pararam de
falar de maneira depreciativa so-
bre se tornarem parceiros da chan-
celer novamente — um ingrato pa-
pel de coadjuvante que os sociais-
democratas desempenharam en-
tre 2005 e 2009, e que culpam pelo
queda na popularidade do partido.

No entanto, resta saber se mem-
bros históricos do SPD vão apoiar
uma coalizão ampla, devido ao te-
mor de que a imagem do mais anti-
go partido alemão possa se deterio-
rar ainda mais em um governo li-
derado pela popular Merkel.

Os conservadores se firmaram
como força dominante na eleição
de 22 de setembro, mas não conse-
guiram a maioria para governar so-
zinhos, ocupando 311 cadeiras no
Parlamento de 630 assentos, en-
quanto o SPD ganhou 192. Os Ver-
des, outro possível parceiro de
Merkel, conseguiram 63 lugares e
o radical A Esquerda, 64.

Mantendo a pressão sobre o
SPD, os conservadores da União
Democrata-Cristã (CDU) e seus
aliados da Baviera, a União Social-
Cristã (CSU), vão se reunir com os
Verdes na quinta-feira para nego-
ciações especulativas antes da se-
gunda reunião com líderes do
SPD, na próxima segunda-feira.

Negociações mais definitivas
seja com o SPD, de centro-esquer-
da, ou com os Verdes podem ter
início em meados deste mês e du-
rar um mês ou mais.

Após uma primeira reunião
com Merkel e líderes conservado-
res na sexta-feira, o presidente do
SPD, Sigmar Gabriel, e seus alia-
dos reduziram abruptamente o
tom de suas demandas por impos-
to maiores para os mais ricos, di-
zendo que não se tratava de pro-
posta irredutível, caso os conser-
vadores consigam encontrar ou-
tras maneiras de aumentar o fi-
nanciamento para a infraestrutu-
ra, educação e municípios. Erik

Kirschbaum, Reuters

Merkel e SPD cada
vez mais perto da
‘grande coalizão’

Vice-ministro pede medidas
que garantam a segurança
dos investimentos chineses

Mast Irham/AFP

JoseGiribas/Bloomberg

Sociais-democratas diminuem o tom nas reivindicações por um

imposto para os mais ricos e sinalizam acordo com conservadores

XiJinpingeaprimeira-dama
PengLiyuanchegampara

ojantardegalaemNusaDua

Gabriel: tommais brandoapósprimeira reuniãocoma chanceler

ARMAS QUÍMICAS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 out. 2013, Mundo, p. 26-27.
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