
Produção da Opep tem queda em julho

As revistas incentivam
o comportamento e as
atitudes sexistas que
favorecem a violência
contra as mulheres”

SophieBennet
Porta-voz de uma campanha contra
a venda de revistas masculinas

A produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)

está caindo devido à agitação na Líbia e no Iraque, enquanto ocorrem

altas aceleradas de países de fora do grupo. A entidade informou em

seu relatório mensal que a produção do grupo em julho caiu em 100 mil

barris por dia (bpd), para 30,31 milhões de bpd. Os produtores de fora

da Opep produziram 170 mil barris a mais por dia, informou. Reuters

“

A dívida pública japonesa superou em junho o
limite simbólico e preocupante do um quatrilhão
de ienes (US$ 10,4 trilhões ou 7,7 trilhões de
euros), coincidindo com as novas medidas do
governo para reduzir o gigantesco déficit.
Segundo o ministério das Finanças, no final de
junho a dívida era de 1,008 quatrilhão de ienes,
frente aos 992 trilhões no final de março.

A dívida do Japão representa 245 de seu
Produto Interno Bruto, segundo o Fundo
Monetário Internacional (FMI), que, na
segunda-feira passada, exigiu das autoridades
um plano de orçamento concreto a médio prazo
para reduzir a dívida colossal.

Ao contrário de vários países europeus, o Japão
não sofre com a crise da dívida por ser uma
economia sólida — a terceira do mundo — e porque
90 da dívida está em mãos de credores japoneses.

Na quinta-feira, o governo japonês anunciou a
intenção de fazer um corte dos gastos de 62
bilhões de euros em dois anos, o que parece estar
em contradição com a política econômica do
novo gabinete destinada a reativar a economia.

Este projeto orçamentário, que se
prolongará até março de 2016, quer evitar que
a dívida equivalente a 245 do PIB, que o
transforma no país mais endividado do mundo
desenvolvido, saia de seu controle. AFP

A Tesco investirá 1 bilhão de libras
esterlinas (US$ 1,5 bilhão) para re-
formar suas lojas no Reino Unido,
para fazer com que as famílias fi-
quem mais tempo e gastem mais.
No entanto, algumas mães prefe-
remqueosfilhosnãoentremnas lo-
jas por causa das revistas masculi-
nas que vendem. O recente com-
promissodomaiorvarejistabritâni-
co para evitar vender publicações
como Zoo, Loaded e Nuts e para es-
condertudo menosotítulo daspra-
teleiras não é suficiente, afirmam
organizações feministas. Elas estão
planejando fazer em 24 de agosto
um dia de protesto para pressionar
arededelojasa não venderasrevis-
tas, cujo público são os homens de
menos de30anos.As revistas com-
binam mulheres com pouca roupa
e uma atitude simplista perante a
vida, piadas e esportes.

As revistas “incentivam o com-
portamento e as atitudes sexistas
que favorecem a violência contra as
mulheres”, disse Sophie Bennett,
porta-vozdeumacampanhacontra
essas publicações. Embora não se-
jam classificadas como pornográfi-
cas,umrelatóriodogovernode2010
afirmou que transmitem a mensa-
gemdequeoshomensdevemserse-
xualmente dominantes e considerar
ocorpofeminino como umobjeto.

Embora o grupo queira que to-
das as lojas descartem as revistas,
focaram-se na Tesco por “seu pa-
pel essencial como líder”. Assim,
dificultam os esforços da compa-
nhiaparatransformaroshipermer-
cadosdossubúrbiosemdestinos fa-
miliares, uma aposta para se recu-
perardaprimeiradiminuiçãodelu-
cros em duas décadas, no ano pas-
sado, causada pela concorrência de
rivais mais baratos e pela Internet.

Segundo a Nielsen, as vendas
de revistas representam menos de
0,4% da receita dos supermerca-
dos britânicos. A primeira loja re-
formada da Tesco possui restau-
rantes familiares, lanchonetes e
padarias e abrirá em Watford, per-
to de Londres, no dia 12 de agosto,
uma semana antes dos protestos.

As vendas da Nuts, da IPC Me-
dia, caíram de mais de 306.000
exemplares por semana em 2005
a 80.000 atualmente, segundo
dados da Secretaria de Auditoria
de Publicações. A Zoo vende
pouco mais de 44.000 exempla-
res e antes vendia 260.000.

A IPC afirmou que as revistas de
homens como a Nuts “celebram as
mulheres”. As atrizes dos reality
showsde biquínina capasão anun-
ciadas como “as estrelas mais sen-
suaisdaTV”. Numaentrevista,per-
gunta-se a uma delas “Como vão
os seus novos seios?”.

“Essas revistas estão nas lojas há
anos e não incomodam ninguém”,
disseJoanneHolding-Parsons,uma
mãequemoraemEssex.“Elesdeve-
riam brigar para que a pornografia
infantil desapareça da Internet”.

A Tesco á única das quatro prin-
cipais varejistas britânicas queven-
de as revistas sem a proteção co-
nhecida como faixa de pudor. Na
semana passada, a companhia dis-
se que colocará essas revistas atrás
deoutras. A AsdadaWal-Mart Sto-
res Inc, a J Sainsbury Plc e a Wi-
lliam Morrison Supermarkets Plc
informaram que colocaram as fai-
xas há pelo menos três anos por
causa de reclamações dos clientes.

O Co-Operative Group Ltd., o
quinto maior varejista, pediu aos
editores da Front, da Loaded, da
Nuts e da Zoo que até 9 de setem-
bro começassem a colocar suas re-
vistas em embalagens opacas. Ca-
so contrário, serão excluídas das
4.000 lojas do grupo. Gabi Thesing e

Morgane Lapeyre, Bloomberg News

HassanAmmar/AFP

Revistas masculinas
colocam mães inglesas
contra a varejista Tesco
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Rede quer que as famílias britânicas fiquem mais tempo nas lojas, mas
esbarra nas campanhas contra a venda de publicações com mulheres nuas

Dívida pública do Japão
chega a US$ 10,4 trilhões
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