
O primeiro-ministro eleito da
Espanha, Mariano Rajoy, já co-
meça a sofrer pressões para rapi-
damente dar detalhes sobre sua
política anticrise, depois que
seu partido de centro-direita
conquistou a maior vitória elei-
toral dos últimos 30 anos.

A crise de dívida da Zona do
Euro fez do governo de Madri
sua quinta vítima na votação de
domingo, após ter derrubado lí-
deres na Grécia, Portugal, Irlan-
da e Itália. Assim, os eleitores es-
panhóis puniram os socialistas
pela crise, que levou o desem-
prego para 21% -- a maior taxa
da União Europeia.

Sob o longo processo de transi-
ção da Espanha, Rajoy não será
empossado até por volta de 20 de
dezembro, mas terá pouco tem-
po para aproveitar a enorme vitó-
ria de seu Partido Popular (PP).
Há pressão para que acalme o ner-
vosismo dos mercados com al-
gum pronunciamento sobre o
que devem ser medidas doloro-
sas de aperto fiscal. O novo pre-
miê disse apenas que não haverá
milagre para consertar a crise.

A agência de classificação fi-
nanceira Standard and Poor's
confirmou nesta segunda-feira
a nota atribuída à Espanha,
“AA-“, indicando que o país
continua ameaçado de ter sua
nota reduzida, mesmo após as
eleições de domingo. Segundo a
agência, a economia e as finan-
ças públicas espanholas conti-
nuam submetidas a pressões, co-
mo “um elevado desemprego”.

Até agora, Rajoy acenou com
reformas trabalhistas e financei-
ras, além de mudanças significa-
tivas no setor público, mas não
deu diretrizes claras de política,
deixando sua ascensão ao poder
dependente da irritação dos elei-
tores contra os socialistas.

“Não será apenas exigido que
Rajoy conserte a economia,
mas que ele também renove a vi-
da política”, publicou o jornal
El Mundo, de direita. “Ele terá
de adotar medidas impopula-
res, que provavelmente não se-
rão aceitas pelos sindicatos ou
pela oposição socialista”.

Além de impulsionar a econo-
mia, a direita espanhola tam-
bém enfrenta o desafio de abor-
dar questões como o fim defini-

tivo do grupo separatista ETA e
os possíveis protestos pelas pro-
váveis medidas de austeridade.

Segundo especialistas, a
maior arma de Rajoy contra a
crise será um poder político
com maioria absoluta, a qual se
soma um amplo poder regional
(13 das 17 regiões) e municipal.

No terreno político, um dos
grandes desafios será gerir o
processo de fim do ETA, no qual
desempenhará um papel cru-

cial a esquerda basca, cuja nova
bandeira eleitoral, Amaiur, en-
trou com força no Congresso
com sete deputados, converten-
do-se na maior força basca do
Parlamento espanhol.

“Trata-se de uma mensa-
gem clara de que a população
quer um processo de normali-
zação e pacificação”, disse nes-
ta segunda-feira à AFP Jon
Iñárritu, eleito deputado pela
província basca. ■ AFP
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Plano anticrise desafia o
futuro governo espanhol
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O Brasil expressou seu apoio ao
Uruguai diante das declarações
da França, que incluiu o país
em uma lista de paraísos fis-
cais, e está disposto a levar essa
posição à próxima reunião do
G20, informou, ontem, a chan-
celaria brasileira.

“Está muito claro qual é a po-
sição do Brasil”, do lado do Uru-
guai, e esta foi transmitida pela
presidente Dilma Rousseff a seu
colega uruguaio, José Mujica,
no sábado no encontro em Sal-
vador, disse o chanceler Anto-
nio Patriota, em uma breve de-
claração à imprensa junto ao
chanceler uruguaio, Luis Alma-
gro, com o qual se reuniu.

“Dilma Rousseff transmitiu
ao presidente Mujica a discor-
dância do Brasil com declara-
ções de certos líderes que po-
dem dar margem à estigmatiza-
ção indevida de países no tema
tributário”, disse Patriota.

Dilma se ofereceu para expres-
sar sua posição na próxima reu-
nião do G20 que reúne as grandes
nações industrializadas e emer-
gentes, disse à AFP o porta-voz
da chancelaria, Nunes Tovar. “Es-
tamos perfeitamente sintoniza-
dos com o Uruguai”, afirmou. Mu-
jica elogiou no sábado o apoio do
Brasil, após se reunir com Dilma.

Dias atrás, no encerramento
da cúpula do G20, Sarkozy in-
cluiu o Uruguai entre os países
“que continuam sendo paraísos
fiscais”, os quais ameaçou de
afastar da comunidade interna-
cional. As declarações do presi-
dente francês foram duramente
criticadas pelo governo uru-
guaio que chamou seu embaixa-
dor no país europeu, Omar Me-
sa, para consultas.

As afirmações de Sarkozy re-
presentaram um dos mais duros
ataques de um chefe de Estado
aos paraíso fiscais. O governan-
te francês indicou onze países
classificados como paraísos e,
ante a reação uruguaia, expli-
caou que se baseou na relação
elaborada pelo Forum Fiscal
Mundial. ■ AFP

Mariano Rajoy, que assumirá o cargo de primeiro-ministro antes do fim do ano,
é cobrado a apresentar as medidas de ajustes na economia para acalmar os mercados

Há uma mensagem
clara de que
a população quer
um processo
de normalização
e pacificação
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“Está muito
claro qual a
posição do
Brasil, ao lado
do Uruguai”,
disse o ministro
das Relações
Exteriores,
Antonio Patriota

A Organização Mundial de Co-
mércio (OMC) pediu a continui-
dade da abertura do comércio
mundial e anunciou a piora das
perspectivas de crescimento
mundial para 2011, segundo o re-
latório anual da entidade publi-
cado ontem. No relatório, o dire-
tor-geral da OMC, Pascal Lamy,
afirmou que devido a deteriora-
ção da economia mundial nos
últimos meses, foram revisadas
para baixo as perspectivas de
crescimento mundial, para

5,8% em 2011, contra 6,5% na
estimativa anterior.

Nesse “contexto de maior in-
certeza econômica e aumento
dos riscos a nível mundial”, ad-
vertiu, tomar medidas unilate-
rais para proteger a indústria na-
cional e deixar sem resolução os
problemas mundiais pode agra-
var a situação desencadeando
uma espiral de represálias na
qual todos sairão perdendo.

O relatório da OMC indica
que o crescimento das exporta-

ções dos países desenvolvidos
em 2011 será de 3,7%, contra
8,5% dos emergentes.

Em dezembro, acontecerá
em Genebra uma coletiva da
OMC que incluirá as negocia-
ções da Rodada Doha sobre a li-
beralização do comércio mun-
dial. As negociações sobre a Ro-
dada Doha, lançadas há 10 anos
no Qatar, seguem em ponto
morto devido às divergências
entre países industrializados e
emergentes. ■ AFP
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