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Estados Unidos e Reino Unido preparam novos pacotes de estímulo econômico que devem ser 
anunciados na reunião do Grupo dos 20 (G-20, que reúne as nações mais ricas e principais 
emergentes) em Londres, no próximo dia 2 de abril. 
 
Segundo a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes (Deputados) 
nos Estados Unidos, um segundo plano de socorro à economia será necessário. Além disso, a 
rede de TV CNN informou ontem que muitos congressistas pedem pressa e foco ao presidente 
Barack Obama no tocando às soluções para resgatar os EUA da recessão.  
 
Ontem, Obama pediu que o G-20 realize um duplo esforço para reativar a economia mundial, 
adotando um plano de estímulo e uma reforma da regulamentação financeira. 
 
Para o presidente norte-americano, o grupo cujos ministros das Finanças se reúnem nesta 
semana para preparar a cúpula de 2 de abril deve agir em ambas as direções para tirar a 
economia global de sua pior crise em décadas. 
 
"Temos dois objetivos no G-20", afirmou Obama em um encontro com os jornalistas junto ao 
secretário do Tesouro Timothy Geithner. "O primeiro é nos assegurarmos que haja uma ação 
consensual e global para reativar a economia. O segundo objetivo é nos assegurarmos de que 
avançamos na reforma da regulamentação que garanta que não tenhamos esse tipo de risco 
sistêmico e o potencial para este tipo de crise novamente no futuro."  
 
As declarações de Obama foram feitas em meio a divergências entre os Estados Unidos e a 
União Europeia sobre os objetivos do G-20, com Washington pressionando por mais planos de 
reativação e a maioria dos líderes europeus favorecendo uma maior regulação para prevenir a 
tomada de riscos desmedidos no sistema financeiro global. Obama, no entanto, se declarou 
otimista sobre as possibilidades de êxito da reunião. 
 
Alistair Darling, ministro das Finanças do Reino Unido, afirmou ontem que a opinião pública 
mundial não entenderia se os países do G-20 não adotassem medidas concretas para 
combater a crise na cúpula. 
 
Em discurso na Associação da Imprensa Estrangeira, Darling respondeu às declarações de Ben 
Bernanke, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que assegurou que é 
preciso esperar uma declaração comum de princípios por parte dos governos, e não medidas 
concretas. "É preciso passar para a ação, porque isso é o que as pessoas esperam", disse 
Darling. 
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