
O acordo fechado por líderes da
zona do euro para conter a crise
de dívida da região foi recebido
com ceticismo por espectado-
res nos dois países que mais es-
tão em evidência: Grécia e Itá-
lia. O primeiro-ministro italia-
no, Silvio Berlusconi, apresen-
tou ambicioso conjunto de refor-
mas destinadas a impulsionar o
crescimento e reduzir a dívida,
como parte do acordo, mas ana-
listas questionaram a capacida-
de de sua fragmentada coalizão
para implementar o plano.

Na Grécia, cidadãos e políti-
cos da oposição temiam a pers-
pectiva de maior aperto de cin-
to e mais anos de recessão, mos-
trando pouco entusiasmo com o
plano pelo qual bancos e segura-
doras aceitarão uma perda de
50% nos títulos gregos.

As promessas de Berlusconi
incluem o aumento da idade de
aposentadoria e a facilitação da
demissão de funcionários pelas
empresas, mas poucos esperam
que um governo rodeado de es-
cândalos, com um péssimo his-
tórico de aprovar reformas, seja
capaz de fazê-lo enquanto bata-
lha por sua sobrevivência.

“É difícil acreditar que as in-
tenções possam realmente ser
transformadas no maior plano
de reformas de mercado que a
Itália já colocou no papel”, es-
creveu Antonio Polito no jornal
Corriere della Sera, apontando
tensões na coalizão e a falta de
fé no governo. Um editorial no
jornal esquerdista La Repubbli-

ca descreveu o plano como um
"livro dos sonhos".

Em um sinal dos desafios que
Berlusconi enfrenta, a maior
união sindical da Itália, a CGIL,
respondeu comprometendo-se
a lutar contra os planos de refor-
ma e fez um apelo aos sindica-
tos menores para que se unam
contra "ataques direcionados"
aos trabalhadores italianos.

"Estamos prontos para pro-
por uma ação unificada", disse
a secretária-geral da CGIL, Su-
sanna Camusso.

Berlusconi apresentou o paco-

te de reformas construído às
pressas como uma "carta de in-
tenções" para a cúpula da União
Europeia, prometendo um mui-
to adiado plano de desenvolvi-
mento econômico até 15 de no-
vembro e outras medidas para
aumentar o crescimento e equi-
librar o Orçamento até 2013.

Após ter evitado o pior da cri-
se financeira nos últimos anos,
a Itália foi para o centro da crise
da dívida neste ano, com seus
custos de financiamento públi-
co disparando para perto de ní-
veis insustentáveis. Só a inter-
venção do Banco Central Euro-
peu (BCE) impediu que o país fi-
casse fora de controle.

Os investidores se preocupam
com o crescimento cronicamente
lento da Itália e com a sustentabili-
dade da dívida de ¤ 1,9 trilhão,
que só perde para a Grécia dentro
da zona do euro, representando
120% do Produto Interno Bruto.

A lista interminável de pro-
blemas de Berlusconi — incluin-
do escândalos sexuais, proble-
mas legais, uma discussão públi-
ca com o ministro da Economia
e aliados cada vez mais rebeldes
— prejudicou ainda mais a con-
fiança dos investidores.

O aliado de Berlusconi no par-
tido Liga do Norte, de quem ele
depende para a maioria parla-
mentar, recusou-se a ceder em
algumas partes da reforma pre-
videnciária e abertamente ques-
tionou se o governo pode che-
gar até o fim do mandato, que
acaba em 2013. ■ Reuters

PIB dos EUA
cresce 2,5%
no trimestre

Yannis Behrakis/Reuters

Gregos e italianos céticos
com decisões de Bruxelas

Estrelas da reunião
de Bruxelas, Angela
Merkel e Nicolas Sarkozy
foram satirizados,
ontem, por militantes
do grupo católico
“Terra Solidária”, que
usavam máscaras
representando os rostos
dos dois governante.
Um dos alvos dos
protestos foram os
paraísos fiscais que,
segundo o grupo católico,
estão entre os causadores
das crises financeiras
como as atuais. Ele pedem
uma ação do G20, que
reúne em Cannes, nos
dias 3 e 4 de novembro,
contra os paraísos.

O crescimento econômico dos
Estados Unidos foi o maior em
um ano no terceiro trimestre,
com consumidores e empresas
deixando de lado temores sobre
a recuperação e aumentando os
gastos, criando uma força que
pode continuar nos últimos três
meses do ano.

O Produto Interno Bruto (PIB)
dos EUA se expandiu a uma taxa
anualizada de 2,5% no terceiro
trimestre, informou, ontem, o
Departamento de Comércio em
estimativa preliminar. Foi uma
grande aceleração a partir do
crescimento de 1,3% registrado
no período entre abril e junho, e
ficou de acordo com as expectati-
vas de economistas.

Repressão
Os dados otimistas sobre a econo-
mia, contudo, contrastam com o
aumento dos protestos anti-Wall
Street nas principais cidades ame-
ricanas. Mais de mil ativistas vol-
taram a se reunir na noite de quar-
ta-feira em uma praça no centro
de Oakland, na Califórnia, de on-
de haviam sido expulsos no dia
anterior em confrontos com a po-
lícia que deixaram um ferido.

Médicos lutavam para salvar
a vida de um veterano de guerra
de 24 anos, atingido na cabeça
por uma lata de gás lacrimogê-
neo disparada pela polícia. Um
porta-voz do hospital de Hi-
ghland, em Oakland, confir-
mou que a condição de Scott Ol-
sen, marine que serviu duas ve-
zes no Iraque, era grave.

A polícia admitiu que ter dis-
parado gás lacrimogêneo para
dispersar os manifestantes na
noite de terça-feira, mas não
quis discutir como Olsen foi feri-
do, dizendo apenas que o assun-
to estava sendo investigado.

Olsen, um supervisor de siste-
mas de software, é o único feri-
do grave até agora nos confron-
tos entre policiais e ativistas
que protestam contra o sistema
financeiro. ■ Reuters

Um dos desafios que
Berlusconi enfrenta
é o da maior união
sindical da Itália, que
comprometeu a lutar
contra os planos
de reforma e fez um
apelo aos sindicatos
menores para que
se unam contra
“ataques direcionados”
aos trabalhadores

Nos dois países há preocupação dos trabalhadores com a perdas salariais, e na Itália
surgem dúvidas se o primeiro-ministro Silvio Berlusconi cumprirá o mandato até o fim
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 6.
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