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» ROSANA HESSEL

Não contente com os pro-
blemas do Brasil, que
não são poucos, o gover-
no da presidente Dilma

Rousseff pretende entrar em uma
polêmica que poderá sacramen-
tar o rebaixamento da nota de
crédito brasileira pela agência
Standard and Poor’s (S&P). O mi-
nistro interino do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Ex-
terior (Mdic), Mauro Borges, e o
assessor especial da Presidência
da República para assuntos inter-
nacionais, Marco Aurélio Garcia,
estiveram ontem em Buenos Ai-
res para negociar, entre outras
coisas, se Dilma concederá à Ar-
gentina o chamado “amicus cu-
riae”, termo em latim para “amigo
da corte”, espécie de aval a um
devedor junto a seus credores. O
país vizinho está sendo cobrado
por fundos de investimento nor-
te-americanos pelo pagamento
de bônus referentes a um calote
dado em 2005.

Ao fim da conversa, de acordo
com fontes próximas aos nego-
ciadores dos dois lados, ficou de-
cidido que o Brasil deveria proto-
colar ainda ontem a intenção de
conceder o apoio formal à Argen-
tina perante a Corte de NovaYork,
na qual corre o processo de co-
brança dos fundos. Os argentinos
barganharam bastante o apoio
brasileiro. Em troca, ficou defini-
do na reunião de Mauro Borges e
Marco Aurélio, na Casa Rosada,
que a Argentina facilitará alguns
entraves no comércio bilateral,
retirando barreiras nas fronteiras
entre os dois países e melhoran-
do o acordo automotivo. Segun-
do interlocutores, Dilma estava
indecisa sobre a concessão do
aval pedido pela presidente Cris-
tina Kirchner, porque o Banco
Central é contra, mas o Ministé-
rio da Fazenda, principalmente,
o secretário do Tesouro Nacional,
Arno Augustin, é a favor. Procura-
dos, o BC, a Fazenda e o Mdic não
quiseram comentar o assunto.

Desde 2005, Buenos Aires não
tem crédito na praça e vai preci-
sar fazer um belo ajuste fiscal se
quiser voltar a pedir dinheiro ao
Fundo Monetário Internacional
(FMI), de acordo com especialis-
tas. A expectativa do mercado é
de que, até dezembro, as reser-
vas em moeda estrangeira che-
guem a algo entre US$ 16 bilhões
e US$ 17 bilhões, o que mal daria
para pagar a dívida interna.
Atualmente estão em US$ 28 bi-
lhões. Conforme um operador
de mercado, o país vizinho deve
US$ 2 bilhões a fundos norte-
americanos e US$ 4 bilhões ao
Clube de Paris, composto por 19
países desenvolvidos, que costu-
ma socorrer economias em difi-
culdades financeiras. São essas
dívidas que correm o risco de
um novo calote neste ano.

Rebaixamento
O fato de o governo Dilma de-

monstrar apoio ao parceiro do
Mercosul coloca o Brasil em uma
saia justíssima. Especialmente
porque o mercado está atento ao
risco de rebaixamento da avalia-
ção do risco país ainda neste ano.
Ontem, terminou a visita ao país
da equipe de executivos lidera-
dos pela diretora do Departa-
mento de Avaliação da América
Latina da Standard and Poor’s, Li-
sa Schineller. Eles estiveram reu-
nidos em Brasília com o ministro
Guido Mantega e o presidente do
BC, Alexandre Tombini, e com
técnicos da equipe econômica.

A entidade foi a primeira a
mudar a perspectiva da nota do
Brasil, de “estável” para “negati-
va”, em junho de 2013. E a visão
inicial que parecia positiva ficou
turva com o aumento da preocu-
pação sobre a questão do “ami-
cus curiae” com a Argentina. Esse
apoio certamente vai pesar nega-
tivamente na reavaliação da nota
do Brasil feita pela S&P. Uma fon-
te ligada aos maiores fundos de
investimento internacionais dis-
se que o aval brasileiro colocará o
país no mesmo grupo de países
com grande risco de calote.

Aval brasileiro à Argentina
A presidente Dilma deve apoiar a decisão do governo vizinho de dar umnovo calote em fundos de investimentos estrangeiros
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www.vw.com.br. Promoção válida até 15/03/2014 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. 1- Novo Gol 1.0, 2 portas, (cód. 5U3DN4), ano/modelo 14/14, à vista a
partir de R$ 29.990,00 ou financiado com entrada de R$ 15.144,95 (51%) e + 36 prestações mensais de R$ 519,00. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação:
R$ 33.828,95. CET máximo para esta operação: 16,79% a.a. 2 - Novo Voyage 1.0, 4 portas, (cód. 5U41N4), ano/modelo 14/14, à vista a partir de R$ 35.990,00 ou financiado
com entrada de R$ 18.174,95 (51%) e + 36 prestações mensais de R$ 619,00. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$ 40.458,95. CET máximo para esta
operação: 16,3% a.a. 3- Fox 1.0, 4 portas, (cód. 5Z41N4+PC1), ano/modelo 14/14, à vista a partir de R$ 34.990,00 ou financiado com entrada de R$ 17.774,92 (51%) e + 36
prestações mensais de R$ 599,00. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$ 39.338,92. CET máximo para esta operação: 16,39% a.a. 4- Saveiro Cabine
Simples 1.6, 2 portas (cód. 5UA1E4), ano/modelo 14/14 à vista a partir de R$ 32.990,00. 5- up 1.0, 4 portas, (cód. 6A12K4), ano/modelo 14/14, à vista a partir de R$ 28.900,00
ou financiado com entrada de R$ 14.652,30 (51%) e + 36 prestações mensais de R$ 499,00. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$ 32.616,30. CET
máximo para esta operação: 16,91% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no
cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa Concessionária Volkswagen Autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento,
o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 13/13 e 13/14 sem limite
de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua
utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

Respeite os limites de velocidade.

Das Auto.Das Auto.
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Com: Airbag e ABS,
ar-condicionado,
direção hidráulica,
vidros dianteiros
e travas elétricas,
abertura elétrica do
porta-malas 480L com
iluminação interna.

Voyage 1.0 2014 Completo

R$35.990
Por apenas

51 %

Entrada de

36x

Saldo em
R$ 619
de

Com: Airbag e ABS,
direção hidráulica,
vidros e travas
elétricas e display
multifuncional.

Gol 1.0 2014

R$29.990
Por apenas

51 %

Entrada de

36x

Saldo em
R$ 519
de

Com: Airbag e ABS,
ar-condicionado,
direção hidráulica
de série, lavador,
limpador e
desembaçador do
vidro traseiro.

Fox 1.0 2014

R$34.990
Por apenas

51 %

Entrada de

36x

Saldo em
R$599
de

Volume da caçamba:
924l, apoio lateral
para acesso à
caçamba, nova
suspensão RCS
(Robust Cargo
Suspension), tampa
traseira com chave e

Saveiro 1.6
Cabine Simples 2014

R$32.990
Por apenas

Taxa de

0,
99

a.m.%

Taxa de

0,
99

a.m.%

axa de

0,
99

a.m.%

Chegou o up! Tudo nele é up. Venha conhecer.

3 anos de
garantia total

R$28.900
A partir de

51 %

Entrada de

36x

Saldo em
R$499
de

0,
99

Taxa de

a.m.%


