
A chanceler alema, Angela Merkel e o presidente da França, Nicola SarKosy, asseguram a Papanareou a permanência de seu país 
no grupo econômico, e pedem mais rigor e agilidade nas reformas acordadas com parceiros  

Líderes reiteram apoio a Grécia
 Chanceler alemã 
Angela Merkel e o 
presidente da França, 
Nicolas Sarkozy, 
afirmaram ontem que 

a Grécia é parte "indivisível" da 
zona do euro, conforme anunciou o 
porta-voz do governo grego depois 
da teleconferência entre os dois 
líderes e o primeiro-ministro da 
Grécia, George Papandreou. "Em 
vista dos rumores dos últimos dias, 
foi enfatizado por todos os 
participantes da tele- conferência 
que a Grécia é parte indivisível da 
zona do euro", disse Elias 
Mossialos por meio de nota 
divulgada em Atenas. 
Ainda de acordo com a nota, a 
Grécia declara-se determinada a 
cumprir todos os compromissos 
com os parceiros internacionais 
dentro e fora da Europa e afirma 
que as medidas anunciadas para 
reduzir o setor público e a criação 
de impostos ajudarão o país a 
cumprir as metas. "As decisões que 
foram tomadas pelo gabinete nos 
últimos dias, assim como as 
medidas adicionais, levarão ao 
cumprimento das metas fiscais para 
2011 e 2012 e à formação de 
superávits primários", prossegue a 
nota do porta-voz do governo 
grego. 
Em Berlim, Steffen Seibert, 
porta-voz de Merkel, disse que a 
chanceler alemã e Sarkozy 
enfatizaram a Papandreou a 
necessidade de que a Grécia 
coloque em prática, de maneira 
estrita e eficaz, o programa de 
austeridade atrelado ao resgate 
financeiro. "Trata-se de 

pré-requisito para o pagamento de 
futuras tranches do programa", 
disse Seibert. "O primeiro-ministro 
grego reafirmou a absoluta 
determinação de seu governo em 
tomar todas as medidas necessárias 
para colocar em prática e na íntegra 
os compromissos em questão", 
prosseguiu o porta-voz alemão. 
Merkel e Sarkozy também disseram 
a Papandreou durante a 
teleconferência que tais medidas são 
necessárias para que a economia da 

Grécia possa voltar a crescer, assim 
como para garantir a estabilidade da 
zona do euro, disse Seibert. 

PEDIDO. Papandreou também teria 
pedido a chanceler alemã, e ao 
presidente francês que diminuíssem 
as críticas em relação à Grécia e 
para controlarem vazamentos de 
informações quanto ao endividado 
do país e especulações sobre 
possível declaração de default. De 
acordo com pessoas que tiveram 

acesso à teleconferência, em 
contrapartida, o premier grego 
garantiu a Merkel e Sarkozy que 
está determinado a realizar cortes no 
funcionalismo público, acelerar 
privatizações e pressionar por 
reformas estruturais a fim de 
controlar o déficit orçamentário, 
segundo contaram as fontes. 
A teleconferência não resultou em 
novas decisões relacionadas à ajuda 
financeira à Grécia, mas foi prévia 
da reunião entre ministros das 

Finanças amanhã em Wroclaw, na 
Polônia. A Grécia tem sido pressio-
nada nos últimos dias após re-
presentantes da chamada 
troica-União Européia (UE), Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e 
Banco Central Europeu (BCE) - 
pedirem novas medidas para que o 
país receba neste mês outra tranche 
do pacote de resgate de 110 bilhões 
de euros. O governo grego já 
anunciou que há planos de cortar 
100 mil empregos  no setor público, 
a maior reforma na história no 

mercado de trabalho do país. As 
demissões no setor público vão 
ocorrer por meio de um pool de 
reserva. Trabalhadores vão ser 
colocados nesse pool com 60% do 
salário-base por um ano. Se não 
encontrarem recolocação nesse 
período, serão demitidos, conforme 
anteciparam autoridades gregas. 

NOVO EMPRÉSTIMO. Papan-
dreou, Sarkozy e Merkel também 
teriam discutido um segundo 
programa de resgate de 109 bilhões 
de euros para a Grécia por meio da 
Linha de Estabilidade Financeira 
Européia (EFSF, na sigla em 
inglês), fundo de resgate europeu 
que atualmente passa por revisão e 
ainda depende de aprovação dos 
parlamentos dos países da zona do 
euro. O segundo programa de 
resgate seria direcionado para 
detentores privados da dívida grega, 
propondo trocar bônus que possuam 
por no- vos bônus, com prazos mais 
longos. No entanto, até agora a 
Grécia não tem conseguido 
amealhar 90% de participação entre 
credores do setor privado. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A-6. 




