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res da Europa e América Latina
assinaram um documento que
lança a criação da Fundação Eu-
rolac. A instituição, que reunirá
Europa, América Latina e Cari-
be, é destinada a servir como
uma plataforma econômica, po-
lítica e social entre as regiões.

Embora os chefes de Estado
do Mercosul tenham visto a
proposta com bons olhos, não

quiseram ainda desenvolver o
assunto. É que, conforme ex-
plicou o ministro espanhol,
Miguel Angel Moratinos, os ti-
tulares da pasta de relações ex-
teriores apenas “deixaram os
trabalhos engatilhados”, com
um documento “concreto e
histórico”, que terá que ser
aprovado hoje na reunião de
chefes de Estado. ■
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Faça o que eu digo, mas não faça
o que eu faço. Esse foi o grande
recado dado pelas nações des-
envolvidas ao mundo nesta cri-
se financeira internacional, se-
gundo o ex-presidente chileno
Ricardo Lagos (2000-2006).
Claro que Lagos não fez tal afir-
mação ao pé da letra. Ele a dei-
xou nas entrelinhas ao falar que
foram as políticas fiscais rígidas
impostas pelos países ricos às
nações em desenvolvimento —
como Brasil e Chile — que redu-
ziram os impactos da crise na
América Latina, o que não acon-
teceu na Europa, por exemplo.
Lagos falou durante o debate O
mundo pós-crise: perspectivas
políticas e econômicas, realiza-
do ontem em São Paulo e do qual
participaram ainda o ex-pri-
meiro ministro espanhol Felipe
González (1982-1996), o ex-
presidente uruguaio Julio Maria
Sanguinetti (1985-1990) e o ex-
presidente brasileiro Fernando
Henrique Cardoso (1994-2002).

Ao debater o mundo pós-
crise, os ex-presidentes chega-
ram à conclusão de que a crise
não acabou. “Não diria que o
mundo de hoje já é o mundo
pós-recessão”, afirmou Gonzá-
lez, que preside o Grupo de Re-
flexão sobre o Futuro da Euro-
pa. “Esse será um processo re-
cessivo com várias etapas e
muito duro, pois os problemas
que levaram o mundo à atual

crise ainda estão acontecendo.”
O principal deles, diz, ainda é a
falta de regulação para o setor
financeiro. “Precisamos de um
mercado que dê um mínimo de
previsilibilidade para as pes-
soas”, disse González, para
quem é necessário aprovar uma
reforma rápida, mas implanta-
da aos poucos, com prazos en-
tre três e quatro anos para que
os bancos se adaptem porque
“não se muda práticas de 20
anos em apenas um”. Segundo
ele, é a política — por meio dos
governos — e não a “mão invi-
sível” dos mercados que deve
restabelecer ordem à economia
mundial. “Não me atrevo a fa-
lar em pós-crise antes que se
tenha uma reforma séria do
sistema financeiro”, diz.

Sanguinetti, ex-presidente
do Uruguai, lembrou que o
grande problema da atual crise é
que ela não tem “nomes”.
“Quem foi o responsável pela
quebra do Lehman Brothers?”,
perguntou, respondendo em se-
guida: “Não há responsabilida-
de pessoal nessa crise e esse é o
problema, pois essa impessoali-
dade é o paraíso dos especula-
dores”, disse. O ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso
concluiu lembrando de uma
tese de González que fala da
“utopia regressiva”, na qual há
quem ache que o mercado pode
regular tudo e quem pense que é
o Estado que resolve tudo sozi-
nho. E, na atual crise, nenhuma
das opções está correta. ■

comercial

DISCRIMINAÇÃO

Entidade de defesa dos direitos civis move
ação contra Lei de Imigração do Arizona
A União de Liberdades Civis da América (ACLU, da sigla em inglês) e
outros grupos de defesa dos direitos civis apresentaram ontem uma ação
coletiva diante da Justiça federal americana para protestar contra a lei
migratória no Arizona, considerada discriminatória. A lei, aprovada em
abril pela governadora Jan Brewer, autoriza a polícia a abordar cidadãos
e exigir seus documentos migratórios com base em “suspeitas razoáveis”.

CHEFIA

Obama nomeia especialista do FBI em
antiterrorismo para segurança em transportes
O presidente americano, Barack Obama, nomeou ontem John Pistole,
um funcionário do FBI especialista em antiterrorismo, como chefe
da agência responsável pela segurança no transporte, que inclui
os aeroportos do país, informou a Casa Branca. Pistole, que até agora
ocupava o cargo de diretor-adjunto do FBI, trabalhou anteriormente
na divisão antiterrorista da polícia federal, segundo a Presidência.
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“Não me atrevo a falar em
mundo pós-crise antes que se
tenha uma reforma do sistema
financeiro internacional. Temo
que, uma vez feito o socorro
aos bancos, o mercado siga
funcionando como um cassino”

Felipe González
Ex-primeiro-
ministro espanhol

Henrique Manreza

Para ex-presidentes, fim
da crise ainda está longe
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