
Nome do novo presidente sai hoje
Sai nesta manhã o resultado das eleições para presidente de

Honduras. Pesquisas mostravam que a disputa para o cargo era

acirrada entre a mulher do ex-presidente Zelaya, deposto em 2009,

Xiomara Castro, e o candidato do governo, Juan Orlando Hernández.

Ontem, 5 milhões de eleitores compareceram às urnas. Além

da presidência, eles escolheram prefeitos e parlamentares. Reuters

Os americanos parecemestar com
vontade de fazer compras de fim
de ano em um momento em que
seupoder de consumo ganha fôle-
go com mais oferta de empregos e
com a gasolina mais barata. Os
consumidores gastaram no ritmo
mais rápido em três meses em ou-
tubro, abocanhando de tudo, de
roupas e eletrônicos até produtos
esportivos e refeições em restau-
rantes, mostrou em 20 de novem-
bro um relatório do governo. Os
economistas, surpresos com afor-
ça dos gastos, disseram que o rit-
mo se manterá até o final do ano.

“Os consumidores estão ligei-
ramente melhor” em compara-
ção com o ano passado, disse Tho-
mas Simons, estrategista de mer-
cado financeiro da Jefferies LLC,
em Nova York. “Nós temos cria-
do empregos e embora os salários
estejam um pouco achatados, as
pessoas que não vinham ganhan-
do nada antes estão ganhando al-
guma coisa agora”.

Essa resiliência pode significar
que as previsões mais desastrosas
para a temporada de compras de
férias não se cumprirão, dando

um alívio para redes varejistas co-
mo a Macy’s Inc. e a Best Buy Co.,
que avisaram que darão descontos
para aumentar as vendas.

Economistas da Morgan Stan-
ley e da JPMorgan Chase Co. estão
entre os que preveem que os gas-
tos dos consumidores subirão em
relação ao seu desempenho mais
fracoemmaisdedoisanos,ajudan-
do a economia a crescer mesmo
emummomentoemqueasempre-
sas diminuem a produção para se
livrarem de estoques inchados.

As vendas no varejo subiram
0,4% em outubro, maior nível
em três meses, e representam ga-
nhos em nove de 13 categorias,
mostraram em 20 de novembro
números do Departamento de Co-
mércio americano. A mediana
prevista por economistas consul-
tados pela Bloomberg projetou
um avanço de 0,1%.

“Nós achamos que o período
até a temporada de compras de fé-
rias é uma mostra importante de
como as vendas se darão nessa
época fundamental do ano”, dis-
se Peter D’Antonio, economista
da Citigroup Global Markets Inc.

em Nova York, em uma nota de
pesquisa. Com base em seus cál-
culos, o aumento para as grandes
redes de varejo foi de 0,6%, o
maior desde meados de 2012.

As vendas de mercadorias rela-
cionadas às férias, tais como rou-
pas, móveis e eletrônicos aumen-
tarão 4,9% em 2013, segundo a
FTI Consulting.

Ofato de osconsumidores con-
tinuaremgastando apesar dos pro-
blemas de Washington é um bom
presságio para a economia, disse
Joel Naroff, presidente da Naroff
Economic Advisors em Holland,
Pensilvânia. Mesmo com ques-
tões não respondidas a respeito
das novas regulações de saúde, o
debatesobreo tetodadívidaeapa-
ralisação do governo, os america-
nos não vacilaram, disse ele. “Os
consumidores estão enfrentando
um caos potencial e apesar de te-
remtodosos motivos paranão gas-
tar dinheiro, eles gastaram”, disse
Naroff. “Eles não traduziram o
que aconteceu em Washington
em coisas negativas para eles. Eles
mostraram muita inteligência”.
Victoria Stilwell, BloombergNews

“Este é apenas o primeiro passo.
Precisamos começar a nos mover
para restaurar a confiança”. Foi as-
sim, otimista, que o ministro das
Relações Exteriores do Irã, Mo-
hammad Javad Zarif, falou, em en-
trevista coletiva no domingo, so-
bre o primeiro acordo internacio-
nal fechado entre o país e outras
seis potências mundiais que sim-
boliza a reaproximação de Teerã
com o Ocidente. Na madrugada
de sábado para domingo, após
exaustiva negociação, Estados
Unidos, França, Alemanha, Grã-
Bretanha, China e Rússia recebe-
ram o aval do líder supremo do
Irã, aiatolá Ali Khamenei, e sela-
ram o acordo que limita o progra-
ma nuclear iraniano em troca de
um alívio de US$ 7 bilhões por seis
meses nas sanções econômicas im-
postas ao país.

O Irã concordou em reduzir
suas atividades nucleares e em
troca ganhou um abrandamento
das sanções ligadas aos setores
de petróleo, autopeças, ouro e
metais preciosos. O acordo, que
permite ainda que o país conti-
nue exportando petróleo nos ní-
veis atuais, é reversível e foi anun-
ciado no domingo, depois de cin-
co dias de negociações em Gene-
bra, na Suíça.Afetados pelas san-
ções, muitos iranianos expressa-
ram satisfação nas ruas pelo avan-
ço e a expectativa de melhora
econômica no país. O rial, moe-
da iraniana, dizimada este ano
devido às sanções, valorizou
mais de 3% no domingo, logo de-
pois que o acordo foi anunciado.

A negociação entre Teerã e o
Ocidente é o primeiro passo para
o fim de um longo impasse em tor-
no do programa nuclear do Irã, ini-
ciado em 2003. Desde então, as dú-
vidas da comunidade internacio-
nal sobre as finalidades do progra-
ma nuclear têm ajudado a aprofun-
dar o racha no Oriente Médio e le-
vado ameaças diretas de ação mili-
tar por parte dos Estados Unidos e
de Israel na região.

Em entrevista coletiva, o presi-
dente norte-americano, Barack
Obama, comemorou o acordo e
disse que a negociação conseguiu
eliminar possíveis meios para Tee-
rã chegar a uma bomba nuclear.
Inimigo público do Irã, Israel, no
entanto, preferiu categorizar o
acordo internacional como um ‘er-
ro histórico’. Com agências
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Varejo dos EUA prevê
boas vendas no Natal

Em troca da limitação de
programa nuclear do país,
embargos econômicos
impostos serão revistos

MikeMergen/Bloomberg

Vendasdeprodutos relacionadosàs férias, comoroupaseeletrônicosaumentarão4,9%em2013, segundoaconsultoriaFTI

Movimento melhora em outubro e deixa comércio otimista em relação a dezembro,

previsão avalizada por analistas com base no desemprego menor e gasolina mais barata

Os consumidores
gastaram no ritmo
mais rápido em três
meses em outubro,
abocanhando de tudo,
de roupas e eletrônicos
até produtos
esportivos e refeições
em restaurantes

Irã fecha
acordo com
seis potências
mundiais

HONDURAS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 nov. 2013, Mundo, p. 28.




