
O primeiro-ministro italiano,
Silvio Berlusconi, sob enorme
pressão dos mercados interna-
cionais e rebeldes em seu parti-
do, tentou, ontem, jogar suas úl-
timas cartas para permanecer
no poder e negou notícias de
que poderia renunciar.

Comentários sobre uma possí-
vel renúncia tiveram impacto
imediato, impulsionando os mer-

Os ministros de Finanças da
Eurozona decidiram pressio-
nar ainda mais a Grécia para
que as medidas de austerida-
de sejam cumpridas pelo país
e reforçaram as propostas pa-
ra evitar que a Itália seja a pró-
xima a quebrar. “É essencial
que a Itália cumpra com suas
metas fiscais, assegure a im-
plantação das medidas e inten-
sifique reformas estruturais
que reativem o crescimento”,
disse o comissário europeu de
Assuntos Econômicos, Olli
Rehn, ao chegar à reunião em
Bruxelas de ministros de Fi-
nanças da Eurozona. Hoje, se-
rá a vez dos 27 ministros da
União Europeia (UE).

O objetivo do encontro foi o
de reafirmar a Atenas que o
país não receberá nada, caso
não sejam cumpridos os pla-
nos de ajuste. O medo maior é
do risco da crise atingir a Itá-
lia, já enfraquecida pela falta
de credibilidade dos investido-
res sobre os planos do governo
de Silvio Berlusconi para redu-
zir o déficit e a enorme dívida
de ¤ 1,9 trilhão.

Contudo, o ministro alemão
de Finanças, Wolfgang Schäu-
ble, afirmou que a “Itália não
está em uma situação compará-
vel à da Grécia”.

Os principais partidos políti-
cos gregos chegaram a um acor-
do para formar um governo de
coalizão sem o atual primeiro-
ministro Georges Papandreou.
Decidiram também, adiantar
as eleições para o dia 19 de feve-
reiro. O socialista Papandreou
e o líder da oposição de direita,
Antonis Samaras, reuniram-
se, ontem, para escolher o pró-
ximo chefe do governo.

A Grécia pretende negociar
o pagamento de ¤ 80 bilhões
até o final de fevereiro. O pla-
no para salvar o país da crise
prevê empréstimos de até ¤
100 bilhões até 2020. Em troca,
o Parlamento precisa ratificar
o acordo antes de 2012, o que
exigirá novos sacrifícios para a
população. A dívida pública
grega é de ¤ 350 bilhões, o equi-
valente a 165% do seu PIB.

A Eurozona e outros credo-
res, como o Fundo Monetário
Internacional (FMI), deseja-
vam aprovar imediatamente
os ¤ 8 bilhões relativos ao últi-
mo lote do primeiro plano de
resgate, acordado em 2010.

“Deveria ser um ponto de
aprovação automático nesta
segunda-feira, mas tudo mu-
dou”, disse uma fonte euro-
peia.Sem este empréstimo, a
Grécia permanecerá sem rece-
ber ajuda até meados de de-
zembro.

A agitação na Grécia domi-
nou a reunião do G20 na Fran-
ça e impediu que o grupo defi-
nisse o reforço do Fundo Euro-
peu de Estabilidade Financei-
ra (FEEF) para evitar o contá-
gio da crise em países ameaça-
dos como a Itália e a Espanha,
terceira e quarta economias
da Eurozona.

A meta é ampliar para ¤ 1
trilhão o FEEF, através de um
mecanismo de investimento
para comprar a dívida de paí-
ses frágeis, com o respaldo de
uma nota de classificação má-
xima e a garantia de até 30%
em eventuais perdas.

Para multiplicar seus recur-
sos, fixados inicialmente em ¤
440 bilhões, está prevista a
criação de dois mecanismos fi-
nanceiros, sendo um deles liga-
do ao FMI, que buscará investi-
mentos do setor privado em
países emergentes.

Além dos temores sobre a
Grécia, rumores sobre a renun-
cia do primeiro-ministro italia-
no Sylvio Berlusconi também
trazem insegurança aos merca-
dos nesta segunda-feira. A Co-
missão Europeia já confirmou
que enviará à Itália uma mis-
são para vigiar a implementa-
ção das reformas.

“O problema da Itália é a fal-
ta de credibilidade das medi-
das anunciadas pelo governo
para reduzir o déficit”, decla-
rou a diretora do FMI, Christi-
ne Lagarde. As taxas de juros
sobre os títulos de longo pra-
zo italianos subiram 6,5%,
um novo recorde desde a cria-
ção do euro. ■ AFP
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Crise italiana
é a nova ameaça
à Zona do Euro

Berlusconi tenta

Lionel Bonaventure/AFP

Primeiro-ministro nega renúncia
e enfrenta votação decisiva
hoje no parlamento

“

“

Ainda sem ter solucionado o problema da Grécia, lideranças
europeias passam a se preocupar com a instabilidade na Itália

GREGOSEITALIANOS

Que Silvio Berlusconi
está perto de
renunciar está agora
claro para todos,
é uma questão
de horas

Giuliano Ferrara
Ex-ministro ligado ao

primeiro-ministro

É essencial que
a Itália cumpra
com suas metas
fiscais, assegure
a implantação
das medidas e
intensifique reformas
estruturais
que reativem
o crescimento

Olli Rehn
Comissário Europeu

de Assuntos Econômicos

● Partidos políticos gregos
chegaram a um acordo para
formar u governo de coalizão,
sem Georg Papandreou.
O novo primeiro-ministro deve
ser conhecido hoje.

● Comissão Europeia vai
observar de perto o cumprimento
das metas de ajustes fiscais
pelo governo italiano.
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1 George Papandreou: afastamento para permitir governo coalização;
2 Nicholas Sarkozy: duro plano de ajuste para garantir nota AAA;
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O governo francês anunciou on-
tem novas medidas de rigor pa-
ra equilibrar o déficit fiscal para
2016, o que fará com que o Esta-
do tenha de poupar ¤ 65 bilhões
adicionais, aumentar o Imposto
sobre Valor Agregado (IVA) e an-
tecipar em um ano, para 2017, a
entrada em vigor a reforma das
aposentadorias.

“Para respeitar nossa trajetória
de redução de déficits, vamos rea-
lizar esforços adicionais de ¤ 65
bilhões até 2016", afirmou o pri-
meiro-ministro francês François
Fillon na apresentação das novas
medidas, depois de recordar que
a palavra "falência já não é uma
palavra abstrata". “Vários anos
de esforços nos aguardam”, de-
clarou ainda Fillon.

"Para conseguir o déficit ze-
ro até 2016, que é o nosso obje-
tivo, será preciso poupar um
pouco mais de ¤ 100 bilhões",
afirmou Fillon em uma coleti-
va de imprensa.

O governo, cuja prioridade é
conservar a máxima nota, o tri-
plo A, atribuída à França pelas
agências de classificação, anun-
ciou novos impostos e medidas
sociais, entre elas um antecipa-
ção da entrada em vigor da re-
forma das aposentadorias.

A reforma das aposentado-
rias, um dos projetos emblemá-
ticos do mandato de Nicolas Sa-
rkozy, que aumenta em dois
anos a idade mínima para se

aposentar, aos 62 anos, entrará
em vigor em 2017, um ano antes
do previsto. Isso permitirá pou-
par ¤ 4,4 bilhões o déficit das
pensões entre 2012 e 2016, afir-
mou o primeiro-ministro.

O Imposto sobre o Valor Agre-
gado (IVA) passará de 5,5% a
7% para "todos os produtos e
serviços, com exceção dos pro-
dutos de primeira necessidade,
em particular a alimentação",
que a equipara à alemã, numa
perspectiva de "convergência".

As grandes empresas tam-
bém terão de dar sua contribui-
ção. "A título excepcional, o im-
posto às sociedades de grandes
empresas - acima dos ¤ 250 mi-
lhões do volume de negócios -,
subirá 5% em 2012 e 2013, até
que o déficit público fique abai-
xo dos 3%", segundo o comuni-
cado do governo.

Estas novas medidas de aus-
teridade acontecem depois da
queda da previsão do cresci-
mento, que passa de 1,75% a
1% até 2012. Supõem cerca de
¤ 7 bilhões de poupança até
2012, que se somam a um pla-
no de ¤ 12 bilhões apresentado
no final de agosto.

Fillon também anunciou o con-
gelamento dos salários tanto do
presidente da República como
dos ministros até “o equilíbrio es-
trito” das finanças públicas.

O programa de ajuste francês
junto com as crises na Itália e na
Grécia, foi um fator a mais a in-
fluenciar os mercados na Euro-
pa, que mostraram instabilida-
de (ver gráfico). ■ Agências

cados de ações e de títulos públi-
cos, abatidos pela confusão polí-
tica na Itália, que tem agravado
dramaticamente a crise da dívi-
da da zona do euro.

Mas uma negativa por Berlus-
coni inverteu a direção, indican-
do o quanto os mercados gosta-
riam de vê-lo deixar o cargo.

Mais cedo, Giuliano Ferrara,
editor do jornal Foglio e um ex-
ministro visto como extrema-
mente próximo de Berlusconi,
disse em seu site: "Que Silvio
Berlusconi está perto de renun-

ciar está agora claro para todos,
é uma questão de horas, alguns
dizem de minutos". Mas Berlus-
coni postou em sua página no
Facebook: "Os rumores de mi-
nha renúncia são infundados".

Os rendimentos dos títulos
de referência do governo italia-
no subiram a 6,67%, maior ní-
vel desde 1997. Muitos analistas
dizem que taxas de juros acima
de 7% tornariam insustentáveis
os custos de financiamento da
enorme dívida pública da Itália,
uma das mais altas do mundo.

Fontes políticas disseram
que, numa reunião na noite de
domingo, líderes de seu parti-
do PDL exortaram Berlusconi
a demitir-se, mas ele não fora
convencido. Ele e seus assesso-
res mais próximos passaram o
fim de semana tentando recon-
quistar o apoio suficiente de
deputados para evitar uma
derrota humilhante hoje, em
uma votação para confirmar
um projeto de financiamento
do Estado, qu ele já perdeu
uma vez.

Uma derrota na votação de
hoje provavelmente levaria ou à
sua demissão imediata ou a uma
ordem do presidente Giorgio Na-
politano para realizar uma vota-
ção de confiança.

Além disso, a oposição de cen-
tro-esquerda da Itália diz que es-
tá preparando uma moção de
não confiança a Berlusconi.A
oposição pode ainda abster-se
da votação pendente para expor
a falta de apoio a Berlusconi
sem sabotar uma medida essen-
cial. ■ Reuters

Uruguai pede explicações
ao governo francês

sobre inclusão do país
na relação dos paraísos fiscais,
feita por Nicholas Sarkozy
no final da reunião do G20.

Novo primeiro-ministro
da Grécia deve ser

anunciado hoje. Ministro das
Fiananças garante que o país
vai cumprir o plano de ajuste
exigido pela União Europeia.

●

¤ 4,4 bilhões
serão poupados com
a ampliação para
62 anos da idade mínima
para aposentadoria.

●

7%
é o novo percentual do Imposto
sobre o Valor Agregado (IVA)
para produtos e serviços.
Até agora, era de 5,5%.

APOSENTADORIA

¤ 19 bilhões
é quanto o governo francês
pretende poupar até o final de
2012, devendo chegar aos ¤ 65
bilhões em 2017.

IMPOSTO

Max Rossi/Reuters

Charles Platiau/Reuters

garantir apoio para continuar governando

POUPANÇA

França tentará poupar
¤ 65 bilhões até 2017

➤

Programa, que prevê
aumento de impostos tenta
zerar déficit público até 2016

➤

“

A título excepcional,
o imposto para as
sociedades de
grandes empresas,
acima de ¤ 250
milhões em volume
anual de negócios -,
subirá 5% em 2012 e
2013, até que o déficit
público fique abaixo
dos 3%

LEIA MAIS

Os rumores de
minha renúncia
são infundados

Silvio Berlusconi
Primeiro-ministro da Itália

INSTABILIDADE

As principais bolsas da Zona do 
Euro voltaram a fechar em baixa
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3 Silvio Berlusconi: votação decisiva hoje e pressão por renúnciao;
4 Christine Lagarde: “o problema da Itália é a falta de credibilidade.”
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O socialista Georges Papan-
dreou, que no domingo anun-
ciou sua renúncia iminente ao
cargo de primeiro-ministro da
Grécia, somou-se à longa lista
de chefes de governo euro-
peus obrigados a renunciar de-
vido à crise da dívida que atin-
ge a Europa.

Estas são as principais víti-
mas políticas da crise.
Irlanda: o primeiro-ministro

Brian Cowen, do partido de cen-
tro-direita Fianna Fail, tornou-
se a primeira vítima da crise de-
pois de perder as eleições legis-
lativas de fevereiro.

Cowen foi substituído por En-
da Kenny, do partido Fine Gael,
de centro-direita, à frente de

uma coalizão que solicitou à
União Europeia uma renegocia-
ção do plano de resgate de 2010.
Portugal: o primeiro-minis-

tro socialista José Sócrates renun-
ciou em março de 2011, quando
o Parlamento rejeitou um quarto
programa de austeridade. A direi-
ta venceu as eleições legislativas
realizadas em junho e o liberal
Pedro Passos Coelho assumiu o
cargo de primeiro-ministro.
Eslováquia: em março de

2012 serão realizadas eleições le-
gislativas antecipadas consecuti-
vas à queda do governo de cen-
tro-direita de Iveta Radicova,
que em outubro não obteve a
confiança do Parlamento na vo-
tação sobre a ampliação do Fun-
do Europeu de Estabilidade Fi-
nanceira (FEEF).

O FEEF, rejeitado em uma pri-
meira votação, foi aprovado em

uma segunda instância com o
apoio da oposição social-demo-
crata, que obteve a organização
de eleições antecipadas.
Grécia: George Papandreou

comprometeu-se a renunciar
depois de concluir um acordo
com a oposição conservadora
para formar um governo de uni-
dade nacional e realizar elei-
ções legislativas antecipadas no
dia 19 de fevereiro de 2012.
Espanha: o primeiro-ministro

socialista, José Luis Rodríguez Za-

patero, decidiu em julho passado
adiantar para novembro de 2011
as eleições legislativas previstas
para março de 2012 devido à im-
popularidade de seu governo pe-
las medidas de austeridade apli-
cadas desde 2010.

Nos outros países da Eurozona,
os líderes políticos atingem recor-
des de impopularidade, como o
presidente francês, Nicolas Sarko-
zy, o chefe do governo italiano,
Silvio Berlusconi, ou a chanceler
alemã, Angela Merkel. ■ AFP

A formação de um governo de
União Nacional na Grécia vai
permitir que o país cumpra com
suas promessas de austeridade,
afirmou ontem em Bruxelas o
atual ministro grego de Finan-
ças, Evangelos Venizelos. "O go-
verno de União Nacional é a pro-
va de nosso compromisso e de
nossa capacidade nacional de
aplicar o programa previsto",
declarou Venizelos de Bruxelas.

O país passa por uma crise
política, gerada pela crise da
dívida. No domingo, o primei-
ro-ministro George Papan-
dreou anunciou sua renúncia
iminente ao cargo de primeiro-
ministro da Grécia, e somou-
se à longa lista de chefes de go-
verno europeus obrigados a re-
nunciar devido à crise da dívi-
da que atinge a Europa.

"A instabilidade política no
país levou a Europa a ampliar
seus esforços no sentido de re-
forçar o fundo de resgate euro-
peu", afirmou Amadeu Altafaj,
porta-voz da Comissão Euro-
peia, durante uma coletiva de
imprensa ante da reunião de
ministros da Economia da Eu-
rozona para acertar as medi-
das para fortalecer o Fundo Eu-
ropeu de Estabilidade Financei-
ra (FEEF).

Dotado com ¤ 440 bilhões, o
FEEF já utilizou seus recursos
para ajudar países como a Irlan-
da e Portugal.

A meta é que o FEEF funcione
como um mecanismo de atra-
ção de investimentos para com-
prar a dívida dos países mais frá-
geis, apoiado por sua máxima
classificação e por uma garantia
de 20% a 30% de eventuais pri-
meiras perdas.

O acordo para a formação de
um governo de coalizão na Gré-
cia foi obtido no domingo entre
os dois principais partidos políti-
cos do país.

O novo governo ficará en-
carregado da "aplicação do pla-
no europeu" de ajuda à Grécia
até "as próximas eleições", dis-
se o governo através de um co-
municado. O acordo foi fecha-
do durante uma reunião entre
Samaras, líder do partido No-
va Democracia, e Papandreou,
na casa do presidente grego,
Karolos Papúlias.

"Durante o encontro, ficou
acertada a formação de um no-
vo governo com a missão de
conduzir o país a eleições ime-
diatamente após a aplicação das
decisões tomadas em 26 de outu-
bro", quando foi firmado o acor-
do de Bruxelas entre Grécia e os
demais países da Zona Euro, des-
taca o comunicado.

O nome do novo primeiro-
ministro grego será anuncia-
do hoje, anunciou o canal de
televisão grego NET, assim co-
mo os dos outros membros de
um governo de coalizão, con-

forme acordado entre o pri-
meiro-ministro Georges Pa-
pandreou e o líder conserva-
dor Antonis Samara.

O acordo entre os dois princi-
pais partidos foi atingido após
uma jornada de intensas nego-
ciações, com o ex-vice-presi-
dente do Banco Central Euro-
peu, Lucas Papademos, tido co-
mo o favorito para ocupar a lide-
rança do governo.

Papademos voltou a Atenas
vindo dos Estados Unidos, mas
colocou algumas condições pa-
ra aceitar o que se considera ho-
je o trabalho mais ingrato da Eu-
ropa. Uma de suas condições,
segundo as fontes, é a de não
ter um prazo definido para orga-
nizar eleições, para que seja pos-
sível permitir à Grécia a conclu-
são das negociações com a
União Europeia sobre um novo
plano de resgate negociado ape-
nas no mês passado.

Entrevistado pelo canal, o
deputado conservador Maxi-
mos Harakopulos admitiu ha-
ver uma certa dificuldade nas
negociações. Segundo a im-
prensa, as negociações são
complicadas pelas reticências
da direita em apresentar mi-
nistros para o futuro governo.
A oposição conservadora bata-
lhou até agora sem descanso
contra as medidas de austeri-
dade ditadas ao país por seus
credores. AFP

Papandreou engrossa lista de vítimas

Grécia garante que cumpre
plano de austeridade fiscal

¤ 1 trilhão
é o novo valor proposto por
líderes europeus para o fundo,
que poderá contar com aportes
de países emergentes via FMI.

FUNDOEUROPEU

Lista de governantes vitimados
pela crise da dívida começou
com o irlandês Brian Cowen

“

¤ 440 bilhão
é o volume atual do Fundo
Europeu de Estabilidade
Financeira (FEEF) para socorrer
países em dificuldades.

EMBAIXA

Crise da dívida na
Zona do Euro
provocou a queda de
vários governantes
e afetou popularidade
de Nicholas Sarkozy
e Angela Merkel

● Primeiro-ministro
de Portugal José Sócrates
renunciou em março, quando
o Parlamento rejeitou o quarto
programa de austeridade.

● O primeiro-ministro
irlandês Brian Cowen,
de centro-direita, foi
a primeira vítima da crise
ao perder as eleições.

Deve ser conhecido hoje o novo primeiro-ministro que substituirá Papandreou, e
que vai liderar um governo coalização entre socialistas e partidos de direita

O governo de União
Nacional é a prova de
nosso compromisso e
de nossa capacidade
nacional de aplicar
o programa previsto

Evangelos Venizelos
Ministro das Finanças da Grécia

● O primeiro-ministro
espanhol, José Luis Rodríguez
Zapatero, pode perder
a maioria no parlamento
nas eleições deste mês.

DESTAQUE ZONA DO EURO
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O relatório que incluiu o Uru-
guai na lista de paraísos fiscais
não foi elaborado pela França,
mas sim pelo Fórum Fiscal Mun-
dial, disse ontem uma fonte di-
plomática francesa, após o pedi-
do de explicações feito pela em-
baixador do Uruguai em Paris.

O governo uruguaio acionou
seu embaixador após as declara-
ções do presidente francês, Nico-
las Sarkozy, ao término da reu-
nião do G20 de Cannes (sul da
França), na qual ele incluiu o Uru-
guai na lista de paraísos fiscais. O
chefe da diplomacia uruguaia ma-
nifestou na sexta-feira sua "indig-
nação" por estas declarações.

A presidência francesa se ba-
seou "estritamente" no relatório
do "Fórum Mundial sobre Trans-
parência e Intercâmbio de Infor-
mação com fins fiscais" que conta
com 105 países e territórios entre
seus membros e depende da Orga-
nização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OC-
DE), disseram fontes francesas.

"Esse não é, portanto, um as-
sunto de política bilateral", dis-
seram as fontes, numa tentativa
de atenuar o mal-entendido.

Ao término da reunião do
G20, Sarkozy declarou que os
paraísos fiscais seriam "afasta-
dos da comunidade internacio-
nal", citando o Uruguai entre os
países que "não adaptaram suas
leis para o intercâmbio de infor-
mações fiscais entre países".

Após uma curta passagem pela
lista negra dos paraísos fiscais es-
tabelecida pela OCDE, o Uruguai
figura desde abril de 2009 na "lis-
ta cinza", constituída pelos países
que não adotaram ainda todas as
regras internacionais de transpa-
rência fiscal. ■ AFP

Yannis Behrakis/Reuters

Uruguai nega que
seja paraíso fiscal
Governo uruguaio pede
explicações sobre inclusão do
país na relação de paraíso fiscal

O governo uruguaio
acionou seu
embaixador após as
declarações do
presidente francês,
Nicolas Sarkozy, ao
término da reunião do
G20 de Cannes

Emváriospaíses,osplanos
deajuste fiscal provocaram

forte reaçãopopular
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