
UE define hoje estratégia para socorrer a Grécia 
 
Até a Alemanha, antes arredia a um plano, discutirá o tema com a França, apresentando 
proposta concreta 
 
Os líderes europeus reúnem-se hoje em Bruxelas com o objetivo de expressar sua 
solidariedade para com a Grécia, enquanto um plano de ajuda financeira é elaborado para 
salvar esse país que enfrenta uma crise orçamentária sem precedentes. 
 
Os chefes de Estados e de governos dos 27 países da UE se reúnem a partir das 10hl5 (7hl5 
de Brasília) por iniciativa do primeiro presidente permanente da UE, Herman Van Rompuy. 
Segundo adiantou ontem uma pessoa próxima à presidência francesa ao jornal francês Le 
Monde, a França e a Alemanha devem apresentar propostas concretas para evitar o default 
grego. 
 
Em Atenas e Tessalônica, milhares de funcionários públicos responderam ontem à convocação 
de greve do sindicato do setor, protestando contra as medidas de austeridade salarial do 
governo socialista. "Não podemos pagar pela crise!", afirmava uma das faixas exibidas pelos 
manifestantes em uma grande avenida do centro de Atenas. 
 
Na noite de ontem, o primeiro-ministro espanhol, José Luís Rodriguez Zapatero, presidente em 
exercício da União Européia (UE) adiantou que o socorro virá: "é óbvio que a Grécia precisa de 
apoio. E a Europa vai apoiá-la", disse a jornalistas ao chegar a uma reunião de responsáveis 
socialistas europeus em Bruxelas, "Precisamos de uma resposta unida em toda a Europa," 
acrescentou. Mas o tipo de plano a ser lançado continua uma incógnita. Nem Zapatero nem 
outras fontes o detalharam. 
 
A resposta européia para a situação na Grécia aparece como tema dominante do encontro, 
inicialmente dedicado a medidas de coordenação das políticas econômicas dos países da UE e a 
relançar o crescimento. 
 
Os preparativos para um plano de ajuda da UE são acelerados porque, do ponto de vista 
europeu, é preciso pôr fim às especulações nos mercados financeiros sobre a Grécia e o euro, 
enviando uma mensagem tranquilizadora. 
 
Em Lisboa, foi divulgado comunicado da Moody's, afirmando que a situação portuguesa é 
outra: "entre os três países cujas contas públicas estão atualmente como alvo da especulação 
dos mercados (Espanha, Portugal e Grécia), só a Grécia enfrenta desafios concretos" diz o 
texto. A agência de classificação de risco também considera "exagerados" os receios em 
relação a esses países.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 fev. 2010, Primeiro Caderno, p.46. 


