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China lança pacote
de US$ 292 bi para
combater crise

FMI empresta US$ 16,5 bi à Ucrânia
Acordo preliminar prevê a liberação de crédito para socorrer o sistema financeiro e conter a inflação no país
YURI GRIPAS/REUTERS–13/10/2008

WASHINGTON

Recursos serão destinados à construção de ferrovias,
com o objetivo de incentivar a demanda interna
Cláudia Trevisan
PEQUIM

Repetindoaaçãoqueadotoudepois da crise asiática, em 1997, a
Chinadeu início nofim desemana a um pacote de estímulo à
atividadeeconômica,comanúncio de investimentos de 2 trilhões de yuans, o equivalente a
US$292bilhões,paraaconstrução de ferrovias. O valor representa 42% dos US$ 700 bilhões
que Washington vai usar para
salvarosistemafinanceiroamericano. O aumento do gasto público será a principal arma de
Pequimparaamenizaroimpactodacriseglobalsobreaatividadeeconômicadopaís,quenotrimestre passado teve expansão
de 9%, o menor índice em cinco
anos.
“Em 1997, lidamos com a criseasiáticaestimulandoocrescimento doméstico por meio da
construção de estradas. Agora,
o dinheiro será destino ao aperfeiçoamento da rede ferroviária”, disse ao jornal oficial China Daily o consultor de políticas
públicas do Comitê Central do
Partido Comunista, Zheng Xinli. Logo depois da crise asiática,
a China realizou uma série de
obras públicas, que incluíram a
construção de 174 mil quilômetros de estradas e 35 aeroportos no período de 1998 a 2000.
Emconseqüência,oritmodeexpansão do PIB desacelerou de
9,3%, em 1997, para 7,8% no ano
seguinte, quando todos os países da região registraram quedas dramáticas na atividade
econômica.
Segundo o Ministério das
Ferrovias, dos 2 trilhões de
yuansprevistos, 1,2trilhãojáestá liberado. Até 2010, a malha
será aumentada dos atuais 78
milquilômetrosdeextensão para 90 mil quilômetros. O China
Dailyafirmouqueoinvestimento de 2 trilhões foi aprovado peloConselho deEstado,ogabinete dirigido pelo primeiro-ministro Wen Jiabao, com a missão
de “ajudar a impulsionar o crescimento econômico em meio à
crise financeira mundial”.
Apesar de ser a terceira
maior do mundo, depois da nor-

te-americana e da russa, a malha ferroviária chinesa está longe de atender à demanda do 1,3
bilhão de habitantes do país. Os
trens costumam estar sempre
lotados e o sistema chega à beira do colapso no período de Ano
Novo chinês, quando milhões
de pessoas viajam para encontrar suas famílias.
Na semana passada, Pequim
já havia anunciado medidas de
estímulo à construção civil, que
está em desaceleração desde o

iníciode2008emrazãodaimposição de restrições à compra de
imóveis no ano passado. As autoridadesreduziramde30%para 20% do valor do imóvel o pagamento mínimo que deve ser
feito à vista. Além disso, diminuíram os juros e a tributação
incidente sobre as transações.
A construção civil tem um peso
de cerca de 10% na economia
chinesa e respondeupor 25% do
investimento em ativos fixos no
ano passado. ●

EXPANSÃO – Até 2010, malha ferroviária chinesas será elevada dos atuais 78 mil Km para 90 mil Km
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Um balanço complicado
Antonio P.
Mendonça*

m 1998, foi votada a
Lei dos Planos de
Saúde. Em janeiro
de 1999, a Lei 9656
entrouemvigor, mudando substancialmente uma
atividade que naquela altura já
adquirira importância suficiente para chamar a atenção
do Governo Federal. Até meados de 1998 os planos de saúde
privados eram vistos como algo ruim, mas necessário, e sem
muita expressão na ordem político-econômica nacional. O
problema é que a situação não
era mais essa fazia algum tempo. Com o Plano Real, quando a
economia entrou nos eixos e a
demanda pelos planos de saúde privados levou perto de 45
milhões de brasileiros a buscarem este tipo de proteção, o setor começou a ser visto como
algo capaz de gerar votos,
mais do que como uma solução
para os graves problemas do

RESGATE – Absolvido da acusação de favorecer funcionária, Kahn negocia pacotes de ajuda a países

baseada em seu tamanho na
economia mundial e determina
a quantia do empréstimo que
pode receber. Sob o programa
normal do FMI, os países podem receber até três vezes a
sua cota. “A força do programa
justifica o alto nível de seu acesso”, afirmou Strauss-Kahn.
A crise financeira ressuscitou o FMI. Além do acordo com
a Ucrânia, o Fundo Monetário
também acertou a concessão
de um empréstimo de US$ 2,1
bilhões à Islândia na semana
passada. Após meia década
praticamente sem clientes, o
Fundo, de novo, se tornou credor de países que não conseguem empréstimos em outras
instituições.
Na porta do FMI, agora batem Paquistão, Bielo-Rússia,
Hungria e talvez a Bolívia. ● AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Conselho do
Fundo
absolve
Strauss-Kahn

Artigo

E

OFundo Monetário Internacional (FMI) informou ontem que
chegou a um acordo preliminar
com a Ucrânia para um pacote
de empréstimo de US$ 16,5 bilhões para aliviar os efeitos da
crise financeira.
“Uma missão do FMI e autoridades ucranianas fecharam
hoje um acordo, sujeito a aprovação da administração do FMI
e da diretoria executiva, para
umprogramaeconômicoapoiado por um empréstimo de US$
16,5 bilhões sob um acordo
stand-by de 24 meses”, afirmou
odiretor-gerentedoFMI,Dominique Strauss-Kahn, em comunicado ao mercado.
“Considerações da diretoria
serão feitas após a aprovação
de mudanças legislativas do
programa de resolução bancá-

ria da Ucrânia”, acrescentou o
Fundo.
O órgão sediado em Washington afirmou que seus funcionáriosem Kiev eas autoridades ucranianas chegaram a um
acordoque irá tratar das necessidadesdobalançodepagamentos criadas pelos efeitos combinado do colapso nos preços do
aço e das turbulências nos mercados de crédito.
“Oprograma tem comoobjetivo ajudar a Ucrânia a voltar a
ter estabilidade financeira e
econômica,combatendoos problemas de liquidez e solvência
do setor financeiro, amenizando os efeitos dos fortes choques
externos e reduzindo a inflação”, afirmou Strauss-Kahn.
Ele afirmou que o pacote é
equivalente a 800% da cota
ucraniana no Fundo. Cadapaísmembro do FMI tem uma cota

SUS.
O resultado foi a votação a
toque de caixa de um Projeto
de Lei que estava adormecido
nos escaninhos do Congresso
Nacional fazia muitos anos. O
projeto era tão ruim que a lei
votada, em função de um acordo entreo Congresso eo Executivo, foi mudada menos de 24
horas depois, por uma Medida
Provisória que alterou profundamente suas disposições. E
mês a mês, por um longo tempo, outras Medidas Provisórias foram sendo baixadas para tentar minimizar os estragos que as alterações anteriores iam causando no sistema.
A verdade é que os planos
de saúde privados brasileiros,
chamados na época da votação
da lei de pouco menos que bandidos, ainda que mal regulamentados, de uma forma ou de
outra, atendiam as necessidades da população, ou de uma
parte importante dela, tanto
que se transformaram no sonho de consumo da classe média, impressionada com o atendimento médico-hospitalar
dos empregados com carteira
assinada, principalmente das

grandes empresas, que davam
o benefício como complementação salarial.
De olho nessas pessoas, ou
no voto delas, se acertou a votação da Lei dos Planos de Saúde
e sua imediata alteração, por
Medida Provisória. O produto
final, como não podia deixar de
ser, num país onde se acredita
que a lei resolve tudo, é ruim e
está longe de resolver o problema de saúde dos brasileiros,
muito embora, hoje, represente uma massa de dinheiro
maior do que o orçamento do
Ministério da Saúde.

Lei impede a
criação de planos
mais ou menos
abrangentes
O grande drama dos planos
de saúde privados brasileiros é
que a lei engessou a possibilidade de criação de planos mais
ou menos abrangentes, obrigando todos os interessados a
comprarem planos com desenhos obrigatórios, sem se im-

portar com sua utilidade para
oconsumidor ecom acapacidade de custeio destes produtos
pela população.
Como se não bastasse, os
reajustes de preço dos planos
de saúde privados abrangidos
pela Lei 9656 durante anos foram feitos levando em conta
mais a demagogia que a realidade. O resultadoé que até agora existem fortes zonas de atrito pela necessidade de se corrigir as distorções do passado,
principalmente nos planos anteriores à lei, e que por isso não
deveriam ser atingidos por ela,
mas que o foram e de forma
muitas vezes devastadora.
A situação se deteriorou a
tal ponto que as seguradoras
simplesmente deixaram de comercializar planos individuais
e familiares, concentrando sua
atuação nos planos empresariais, não abrangidos pela lei.
Osplanos individuais e familiares, atualmente, são administrados pelas assistências
médicas e cooperativas de saúde, cujas estruturas de custo
permitem economias de escala impraticáveis nos planos de
reembolso, oferecidos pelas se-
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guradoras.
Muito embora, neste momento, não haja nenhuma tempestade fechando o horizonte,
a situação é desconfortável para todos. Os consumidores
acham que pagam caro. Os
prestadores de serviço acham
que são mal remunerados. Os
planos vivem na corda bamba,
buscando o equilíbrio econômico indispensável para garantirem o futuro, deles e de seus
clientes. E o Governo é obrigado a custear a saúde de alguns

milhões de pessoas que, com
outra lei, mais flexível, poderiam estar em planos privados, que desonerariam o SUS.
Por tudo isso, causa espanto
não se falar na mudança para
melhor de uma lei ruim. ●
*Antonio Penteado Mendonça é
advogado e consultor, professor
do Curso de Especialização em
Seguros da FIA/FEA-USP e comentarista da Rádio Eldorado.
E-mail: advocacia@penteadomendonca.com.br

IPI (DIF-Cigarros) - Entrega da
Declaração Especial de Informações Fiscais (DIF-Cigarros), com
informações do mês de setembro/2008, relativas às obrigações
tributárias do IPI, do PIS-Pasep e
da Cofins,pelas empresasfabricantes de cigarros.
IPI (DIF-Bebidas)- Entrega da Declaração Especial de Informações
Fiscais relativas à tributação de
bebidas (DIF-Bebidas), com informações do mês de setembro/2008, pelo estabelecimento
matriz, independentemente de ter
havidoou não apuração do IPI, movimentação de insumos, selos de
controle ou produtos acabados, no
mêsde referência, conforme IN
SRF nº 325/2003.
IPI - DNF - Apresentação do Demonstrativo de Notas Fiscais
(DNF) pelos fabricantes, importadores e distribuidores atacadistas
dosprodutosrelacionadosnosAnexos I e II da IN SRF nº 445/2004 e
pelos produtores e importadores
de biodiesel (IN SRF nº 516/2005),
com informações relativas ao mês
de referência setembro/2008.
IPI (DIF-Papel Imune) - Entrega,
pela internet, pelo estabelecimento da matriz, da Declaração Especial de Informações Fiscais relati-

A crise chega ao Golfo Pérsico
vas ao Controle de Papel Imune
(DIF - Papel Imune), pelos fabricantes, distribuidores, importadores,empresas jornalísticas
ou editoras gráficas que realizarem operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, relativa ao
trimestre julho/agosto/setembro/2008.
ITR - Pagamento da segunda
parcela do ITR, observadas as
normascontidas na Instrução
Normativa SRF nº 857/2008.
Código:1070
Cofins/CSL/ PIS-Pasep - Retenção na Fonte - Recolhimento
da Cofins, da CSL e do PIS-Pasep retidos nafonte sobre remuneraçõespagas por pessoas
jurídicasa outraspessoas jurídicas (Lei nº 10.833/2003, arts.
30, 33 e 34) no período de 1º a
15.10.2008.
Cofins/PIS-Pasep - Retenção
na Fonte – Autopeças – Recolhimento da Cofins e do PIS-Pasep
retidosnafonte sobreremunerações pagas por pessoas jurídicas referentes à aquisição de
autopeças (artigo 3º, §§ 3º, 4º,
5º e 7º, da Lei nº 10.485/2002,
com a nova redação dada pelo
artigo42 da Lei nº
11.196/2005) no período de 1º a
15.10.2008.

Kuwait intervém em um dos maiores bancos do país
KUWAIT

O Banco Central do Kuwait teve de fazer uma intervenção ontempararesgatar umdosmaiores bancos do país e disse que
estava considerando garantir
os depósitos em bancos nacionais – em um dos primeiros sinaisconcretosque a crisefinanceira global pode atingir agora
a rica região produtora de petróleo do Golfo.
Enquanto isso, na Arábia
Saudita, o governo disse que
iria depositar o equivalente a
US$ 2,7 bilhões no Saudi Credit
Bank para ajudar pessoas de
baixarendaalidarcomsuasdificuldades financeiras, informou
o jornal Al-Ektisadiya.
As duas medidas vieram um
dia depois que os ministros das
finanças de seis nações do Conselho de Cooperação do Golfo
realizaram uma reunião de
emergênciapara assegurar,como eles têm repetido nas últimas semanas, que os bancos da
região não enfrentam crise de
liquidez.
CHOQUE

A decisão do Kuwait de suspender as negociações com as
ações do Gulf Bank, entretanto,
mostraram um retrato diferen-

te. A medida deu um choque na
bolsa de valores nacional, que
fechou em queda de quase 3,5%
e elevou suas perdas neste ano
para mais de 19%.
“A suspensão das ações do Gulf
Bankespalharampâniconabolsa porque o governo tem dito
que os bancos estão seguros em
relação à crise financeira global”, disse o investidor Ahmed
al-Fadhli, em uma entrevista
por telefone.
DERIVATIVOS

O comunicado do banco central
informou que as negociações
com as ações do Gulf Bank seriam suspensas a partir de uma
investigação com negócios de
derivativos que causaram per-

Investidores foram
da bolsa ao palácio
do governo para
pedir ajuda
das. O comunicado da bolsa disse que alguns investidores exigiamquesuasperdasfossemcobertas, mas nem o banco central nem o Gulf Bank indicaram
o tamanho ou período de tempo
em que ocorreram os prejuízos

do banco.
Mas um funcionário do banco
com acesso a informações estimou que as perdas chegam ao
equivalente a US$ 749 milhões.
O funcionário falou à reportagem com a condição de que seu
nome fosse mantido em sigilo.
Nasúltimassemanas,osinvestidores do Kuwait manifestaram
preocupações sobre o mercado.Um corretor iniciou umprocessopara tentarfechartemporariamente a bolsa, enquanto
outros corretores invadiram a
bolsa na semana passada, exigindo que o governo interviesse
para estancar suas perdas.
O investidor al-Fadhli disse que
por volta de 40 corretores saíram da bolsa ontem e foram até
o palácio Seif, na área vizinha,
pedindoparaveroprimeiro-ministro,SheikNasserAlMohammed Al Sabah, para pedir a intervenção governamental.
OMAN

As notícias sobre o Gulf Bank
mais tarde provocaram turbulência em outros países da região. A bolsa de Oman caiu
8,29%,enquanto ado Qatardespencou 9%. O índice Tadawul,
da Arábia Saudita, caiu 3,06%,
um dia depois de ter desabado
em mais de 8%. ● AP

O Conselho Executivo do
FundoMonetárioInternacional (FMI) determinou que o
diretor-gerente do organismo, o francês Dominique
Strauss-Kahn, não incorreu
em abuso de poder nem favoritismo ao manter uma relaçãoíntima comuma subordinada, informou em comunicado o organismo multilateral de crédito.
“O Conselho concluiu que
não houve assédio, favoritismo nem qualquer outra forma de abuso de poder por
parte do diretor-gerente”,
afirmou o FMI em seu site.
Noentanto,oprincipal órgão executivo do órgão advertiu queo incidente constituiu “um grave erro de julgamento por parte de StraussKahn”.
O Conselho considerou o
problema “fechado” e manifestou que “continuarão trabalhando” com o diretor-gerente e sua equipe nos desafios que o FMI enfrenta.
Strauss-Kahn disse que
estádeacordocomadeclaração realizada pelo Conselho,
o órgão que representa os
185países-membrosequetoma as decisões do dia a dia.
Acrescentou que lamenta
muito o incidente e aceita a
responsabilidade por isso.
“Pedi desculpas por isso
ao Conselho, à equipe do
FMIeaminhafamília”, explicou o ex-ministro das Finanças francês.
O Conselho abriu uma investigação para determinar
se Strauss-Kahn deu tratamento privilegiado a uma
mulher com a qual manteve
um romance, a húngara Piroska Nagy, alta funcionária
do departamento da África
doFMI, quedeixoua instituição em agosto passado.
FRANCESES APÓIAM

Os conservadores ligados ao
presidente francês, Nicolas
Sarkozy,e oopositor Partido
Socialista (PS) comemoraram a decisão do FMI de perdoarseu diretor geral,Dominique Strauss-Kahn, após
uma investigação sobre abuso de poder.
“É uma boa notícia saber
que não se pode desestabilizar alguém com sua vida privada, como se tentou fazer”,
disseFrederic Lefebvre,porta-vozdaUniãoporumMovimento Popular (UMP, direita, no poder).
Oex-primeiroministrosocialistas Lionel Jospin comemorou a decisão por “um
amigo, pelo diretor do FMI”
e pela própria instituição,
“em meio a essas tempestades financeiras”. ●
AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

