
O chefe do governo italiano, Sil-
vio Berlusconi, admitiu ontem
que irá renunciar ao cargo quan-
do forem adotadas as medidas
econômicas prometidas pela Itá-
lia na União Europeia, porque
considera que o mais importante
é “trabalhar pelo bem do país”.
“Temos que nos preocupar com a
situação da Itália, com o que ocor-
re nos mercados e com o fato de
que os mercados não acreditam
que a Itália será capaz de aprovar
as medidas que a Europa exige”,
disse o ainda primeiro-ministro
por telefone a um dos noticiários
televisivos de sua propriedade.

Criticado por diferentes seto-
res por sua incapacidade para
manejar a crise - negada por ele
até poucos dias atrás, ele intro-
duziu na semana passada uma
emenda aos orçamentos de
2012 com as exigências feitas pe-
la UE para garantir a estabilida-
de financeira do país.

A decisão de renunciar foi to-
mada ao término de uma reunião
de uma hora do primeiro-minis-
tro com o presidente, Giorgio Na-
politano, durante a qual reconhe-
ceu que estava “consciente das
consequências do voto” desta ter-
ça-feira na Câmara dos Deputa-
dos, quando só conseguiu apro-
var a votação sobre o Orçamento,
devido a abstenção da oposição.
“O chefe do governo renunciará
a seu cargo ante o Presidente da
República para que sejam realiza-
das as consultas necessárias com
os partidos políticos para a forma-
ção de um novo governo, uma
vez que o Parlamento cumpra
com esse requisito”, diz a nota, di-
vulgada pela Presidência.

Berlusconi insistiu sobre a ne-
cessidade "urgente" de dar "res-
postas concretas às expectati-
vas dos sócios europeus através
da aprovação da Lei de Orça-
mentos para 2012, que sofreu
emendas a partir das observa-
ções e propostas da Comissão
Europeia", diz o comunicado.

A lei deve ser aprovada antes
do próximo dia 18 pelo Senado e
antes do final de novembro pela
Câmara dos Deputados, segun-
do o calendário fixado.

A renúncia vinha sendo pe-
dida nos últimos dias com in-
sistência pela oposição de es-

querda, assim como pelos sin-
dicatos e pela federação de in-
dústrias ante a delicada situa-
ção econômica da Itália, que
vem sendo criticada pelos
mercados devido a sua colos-
sal dívida pública e um cresci-
mento nulo.

As Contas do Estado foram
aprovadas com apenas 308 vo-
tos, abaixo dos 316 necessários
para compor a maioria absoluta.
“Quero saber o nome dos traido-
res”, disse Berlusconi após a vo-
tação, visivelmente nervoso.
Nos últimos dias, perdeu o
apoio de 20 parlamentares de

seu partido, o Povo da Liberda-
de (PDL), em meio a divisões so-
bre as reformas exigidas ao país
pela União Europeia (UE).

Ontem, até o polêmico líder
da Liga Norte, Umberto Bossi,
aliado importante para a sobre-
vivência do governo, e que vi-
nha garantindo a Berlusconi há
três anos a maioria absoluta no
Parlamento, pediu que “Il Cava-
liere” renunciasse.

“É melhor que dê um passo
atrás e proponha em seu lugar
o secretário de seu partido
PDL, Angelino Alfano”, disse
Bossi. ■ Agências

Silvio Berlusconi já tem data
marcada para renunciar
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Silvio Berlusconi, de 75
anos, e há 17 anos no meio
político, que deixa de
ser primeiro-ministro até
o fim do mês, esteve
no poder nos últimos dez
anos, com exceção do
período 2006-2008. Foi
premiê da Itália em três
ocasiões desde 1994, e
enfrentou nos últimos
meses uma onda de
escândalos sexuais e
acusações de corrupção.
Opolíticoitaliano também
mantinhaestreitas
ligaçõescom o ex-ditador
líbio MuammarKadafi,
depostoemorto nomês
passado.Agências

A decisão do
primeiro-ministro
italiano de renunciar
foi anunciada
após reunião com o
presidente Giorgio
Napolitano. Ele
deve ficar no cargo,
no máximo, até
o final de novembro

O líder da oposição espanhola
de centro-direita, Mariano Ra-
joy, do Partido Popular, venceu
o debate transmitido na noite
de segunda-feira pela TV, segun-
do as pesquisas, reforçando seu
favoritismo para a eleição do
próximo dia 20.

O desemprego de 21,5% e a
crise na Zona do Euro marca-
ram o debate entre Rajoy e o
candidato socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba, que acusou
seu rival de ser uma ameaça ao
Estado do bem-estar social. Es-

se foi o único debate programa-
do na campanha.

Na pesquisa publicada pelo
jornal El Mundo, Rajoy foi apon-
tado o vencedor por pouco mais
da metade dos entrevistados.
Na El País, o conservador apare-
ceu com 46% das preferências,
contra 41% do socialista.

Rajoy criticou o comando
econômico do atual governo,
mas não explicou como preten-
de reduzir o desemprego e o
déficit público.

Analistas dizem que a Espa-

nha corre o risco de entrar em
recessão no ano que vem. Uma
charge publicada no El Mundo
ilustrou como a crise na zona do
euro, que já derrubou o gover-
no grego e ameaça avançar para
a Itália, irá dominar a agenda
do futuro primeiro-ministro.

“Depois de ver o debate,
quem você acha que irá coman-
dar a política espanhola nos pró-
ximos anos?”, pergunta um ho-
mem à esposa. "Angela Merkel",
responde ela, aludindo à chance-
ler alemã. ■ Reuters

Primeiro-ministro aguardará no cargo a aprovação da Lei do Orçamento, que deve acontecer antes do fim do mês
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