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Revolta

“N ão vou catar co-
mida do lixo”.
Foi com essas
frases que o

aposentado grego concluiu
um bilhete que deixou antes
de se suicidar, há dois dias, em
plena praça Syntagma, às por-
tas do Parlamento grego. A
morte voltou a agitar a Grécia,
levando manifestantes nas úl-
timas duas noites para as ruas.

Oincidenteescancarouode-
sespero de milhares de pes-
soas diante da política de aus-
teridade, a exato um mês antes
das eleições. Mas longe de ser

um fenômeno isolado, o suicídio
do aposentado grego é apenas
mais um numa longa lista de pes-
soas que deram fim às suas vidas
nos últimos meses.

Dados oficiais do governo gre-
go apontam que os suicídios au-
mentaram em 40% entre 2010 e
2011. Para a ONG Klimaka, que se
ocupa de dar assistência aos indi-
gentes de Atenas, a realidade é
que o número dobrou. Na Itália, a
imprensa local registrou já cinco
suicídios em apenas duas sema-
nas, todos ligados a problemas
econômicos.

Com 77 anos, o aposentado Di-

mitris Christulas declarou na no-
ta que o “governo de ocupação”
havia aniquilado sua pensão e o
deixadonapobreza.“Minha habi-
lidade para sobreviver foi borra-
da”, escreveu o ex-farmacêutico,
comparando o atual governo ao
que foi implementado pelos na-
zistas em 1941.

Reação. “Dado que tenho já
uma idade que não me permite
recorrer à força – e a fé que se um
grego agarrasse uma Kaláshni-
kov (uma arma), eu seria o segun-
do em faze-lo –_, não encontro
outra solução senão um fim dig-

no e antes que eu tenha de ir
aos lixões em busca de alimen-
tos”, escreveu, pedindo que a
“juventude sem futuro” pro-
mova uma reação.

O episódio se transformou
em um apelo de vários grupos
para que o governo considere
o impacto dos cortes na popu-
lação, que inclui a redução de
até 40% em salários e aposen-
tadorias. Na noite de quarta-
feira, a violência eclodiu nas
ruas próximas ao Parlamento.

Ontem, centenas de pes-
soas deixaram flores no local
da morte e a polícia passou a
blindar as áreas próximas ao
edifício do Poder Legislativo.
Masnovosenfrentamentosfo-
ram registrados.

Osprotestosforamconvoca-
dosporredessociaispelaInter-
net,enquantocidadãos de Ate-
nas deixaram bilhetes no local
do suicídio. “Isso foi um assas-
sinato”, dizia um deles./ J.C.
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O mercado de trabalho dos EUA
deve continuar mostrando me-
lhora em março, mas ainda len-
ta, gradual e longe do ideal. Por
isso mesmo, o Federal Reserve
tem se mantido tão cauteloso

em relação ao processo de reto-
mada e não deu sinais de que irá
subir os juros antes de “pelo me-
nos até o fim de 2014”.

Analistas americanos consul-
tados pela Agência Estado esti-
mam que a criação de emprego
no setor privado e público ameri-
cano foi de 205 mil a 235 mil em
março, ante um crescimento de
227 mil em fevereiro. As proje-
ções para taxa de desemprego es-
tão em 8,2% e 8,3%, de 8,3% em
fevereiro.

O economista-chefe da Rock-
well Partners, Peter Cardillo, es-
tá na ponta mais otimista, espe-

rando um aumento de 235 mil,
com queda na taxa de desempre-
go para 8,2%. “No entanto, ape-
sar de a tendência de melhora
continuar, devem prevalecer ní-
veis de desemprego ainda altos
até 2013”, observou. Caso ele es-
teja certo em suas estimativas, a
taxa de desemprego ficaria no ní-
vel mais baixo desde janeiro de
2009, quando ficou em 7,8%.

Mesmo assim, ainda longe do
nível de 4,9%, registrado em feve-
reiro de 2008, antes de explodir
a crise. De acordo com cálculos
de Cardillo, a economia america-
na precisaria criar 300 mil em-

pregos todo mês para que hou-
vesse um recuo mais vigoroso da
taxa de desemprego.

O diretor do BNY Mellon Mi-
chael Woolfolk acha que a taxa
de desemprego pode quebrar a
barreira dos 8% até junho deste

ano. Ele também espera que a ta-
xa de desemprego caia para 8,2%
em março e que a criação de va-
gas seja de 220 mil. Segundo ele,
apesar de lenta, a recuperação
do mercado de trabalho reflete
uma "recuperação sustentável".

Perto de 13 milhões de ameri-
canos estão atualmente desem-
pregados nos EUA, muito acima
da realidade do país no início de
2008. Em fevereiro, o número de
desempregados no país somava
12.806 milhões, de 7.491 milhões
em fevereiro de 2008.

Maxwell Clarke, economista
da Ideaglobal, acredita que a ta-

xa de desemprego deve seguir es-
tável em 8,3%, mesmo nível de
fevereiro e janeiro, após ter caí-
do por cinco meses consecuti-
vos nos meses anteriores. Por vá-
rios meses em 2010, a taxa ficou
em 9,1% (janeiro, junho, julho e
agosto), depois de ter atingido
10% em outubro de 2009. Para a
criação de empregos, Clarke esti-
ma criação de 210 mil vagas em
março, com 220 mil sendo cria-
das no setor privado.

Dados divulgados nesta quar-
ta pela ADP mostraram que o se-
tor privado criou 209 mil vagas
em março, superando a estimati-
va de aumento de 200 mil vagas,
o que pode ser um bom sinaliza-
dor para os números que saem
hoje.

GENEBRA

As incertezas sobre a capacidade
de a Europa pagar suas dívidas e
os temores de uma nova reces-
são voltaram a assombrar a re-
gião, que começa a dar demons-
trações de estar ficando sem oxi-
gênio de novo, depois da injeção
de€ 1 trilhão pelo Banco Central
Europeu.

O FMI já indica que Portugal
pode precisar de um novo paco-
te de resgate. Além disso, a crise
na Espanha se aprofunda, Itália e

Grécia não dão sinais de estarem
resolvendo seus problemas e até
a França acena com um corte
profundo nos gastos.

Em um levantamento sobre o
primeiro ano de socorro para o
governo de Lisboa, o FMI insiste
que o valor do resgate ainda é
teoricamente suficiente. O pro-
blema, segundo o Fundo, é que
se Portugal não conseguir voltar
a captar no mercado até 2013,
uma nova ajuda financeira pode-
rá ter de ser negociada e Portu-
gal seria o segundo país a receber
um segundo pacote, seguindo o
exemplo grego. “Se a volta aos
mercados demorar, poderá ser
necessário pedir aos dirigentes
europeus que continuem conce-
dendo um apoio adequado a Por-
tugal, na condição de que seu
programa continue num bom ca-

minho”, afirmou o FMI. Há um
ano, Portugal recebeu € 78 bi-
lhões em ajuda, em troca de uma
reforma que fez o governo cair.

Mas o Fundo estima que as dú-
vidas do mercado em relação à
capacidade do governo em apli-
car os cortes são grandes e alerta
que tudo indica que o PIB do país
sofrerá uma queda de 3,2% em
2012. Já o desemprego voltará a

subir, atingindo quase 15%.
“O maior risco é de que a reces-

são seja mais profunda do que se
projetava”, declarou Abebe Se-
lassie, chefe da missão do FMI
em Portugal. Segundo ele, nesse
caso, correr para atingir a meta
do déficit não funcionará.

Espanha. Ontem, pelo segun-
do dia consecutivo, o risco país

da Espanha subiu. Os níveis atin-
gidos ontem foram não apenas
os maiores do ano, mas levou a
Espanha de volta à situação em
que estava em 2011, quando os
mercados apostavam que o país
não teria como pagar sua dívida.

Há dois dias, Madri fracassou
em captar no mercado e a estraté-
gia europeia deu sinais de que
tem limites. “Os desafios que a
Espanha enfrentam são seve-
ros”, disse o FMI ontem. “Os
mercados continuam voláteis e
isso exige uma reforma sustentá-
vel”, defendeu o FMI.

A situação grega também não
da motivos para tranquilidade,
nem mesmo depois do maior ca-
lote da história. Numa entrevis-
ta que será divulgada no próxi-
mo domingo na rede americana
CBS, a diretora do FMI, Christi-
ne Lagarde, alerta que a solvên-
cia da Grécia e o futuro da Euro-
pa não estão garantidos, mesmo
depois de meses de políticas de
austeridade. “Ainda não está cer-
to que a Grécia vai evitar a falên-
cia ou será forçada a sair da UE.”

Campanha. Enquanto gover-
nos tentam lidar com a crise, o

presidente francês Nicolas Sar-
kozy preferiu justamente apos-
tar nos temores e nas incertezas
para marcar sua campanha para
presidente. Com eleições marca-
da para daqui a 16 dias, o francês
anunciou ontem um plano para
economizar€53 bilhões dos gas-
tos do estado e fazer a França
voltar a ter um equilíbrio fiscal
até 2017. / J. C.

Mercado de trabalho dos EUA ainda longe do ideal

Incertezas sobre a
Europa voltam a
assustar o mercado

Produção industrial cai na Alemanha
Retração na indústria em fevereiro foi de 1,3%, mais que o dobro do esperado pelo mercado, e eleva o risco de uma recessão no país

JOSE MANUEL RIBEIRO/REUTERS-11/8/2011

GRÉCIA TEM O 2º DIA DE
PROTESTOS POR SUICÍDIO
Aposentado se matou em praça pública para não ir ‘buscar comida no lixo’

● Riscos

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A produção industrial da Ale-
manha desaba e reabre os te-
mores que a maior economia
da Europa esteja à beira de
uma recessão, que poderia
contaminar todo o esforço de
recuperação do continente.
Dados divulgados ontem reve-
laram que os países ricos sofre-
ram no fim de 2011 uma forte
desaceleração de suas econo-
mias e que, na melhor das hipó-
teses, vão ficar estagnados em
2012. Produção, consumo, in-
vestimentos e exportações eu-
ropeias apontam para um ano
difícil.

Em fevereiro, a produção in-
dustrial alemã encolheu 1,3%, es-
pecialmente por causa da queda
no setor da construção, que re-
gistrou uma queda de 17%. O go-
verno alegou que foi o inverno
rigoroso que gerou a retração e
que os dados são explicados por
“fatores climáticos”.

Mas analistas esperavam que
a queda fosse de apenas 0,5% e
colocam em dúvida a explicação
dada pelo governo. Além disso,
os dados mostram que a crise é
generalizada. A produção de
bens manufaturados caiu em
0,4%, com bens de consumo de-
sabando em 2,1%.

Recessão. No fim de 2011, a
Alemanha sofreu contração de
0,2% em seu PIB. Uma nova que-
da significaria a entrada do país
em recessão, desfazendo a ima-
gem de que Berlim está sendo
um modelo de resistência em
um bloco em crise. “Os dados tra-
zem novos sinais que o antigo

motor da recuperação da zona
do euro sofreu uma reviravolta”,
escreveu o economista chefe da
Capital Economics, Jonathan
Loynes. Segundo ele, a queda é
duas vezes superior ao que o mer-
cado projetava. “É muito prová-
vel que a Alemanha entre em
uma recessão técnica.”

A avaliação é a mesma do Be-
renberg Bank. Annalisa Piazza,
da Newedge Strategy, apontou
que os novos dados mostram
que ninguém está imune à crise
na Europa. Mas ainda aposta em
um crescimento do PIB alemão
de 1% em 2012.

Ricos. A perspectiva da Alema-
nha é ainda mais preocupante
diante dos números publicados
ontem pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e que mos-
tram que os países ricos estão
praticamente estagnados. Se
não fosse a recuperação da eco-
nomia americana, o G7 (grupo
dos países mais influentes do
mundo) já estaria em recessão.

Os dados mostram que os es-
forços de redução da dívida tive-
ram um forte impacto. Mas tam-
bém prometem deixar a tarefa
de lidar com o buraco ainda mais
difícil. Isso porque a arrecada-
ção deve sofrer, exigindo mais es-
forços do lado dos cortes.

Nos últimos três meses de
2011, o PIB dos países ricos au-
mentou apenas 0,2%. O cresci-
mento de 0,7% na economia
americana foi praticamente a
única notícia positiva, mostran-
do que os Estados Unidos conse-
guiram se descolar da crise euro-
peia.

A situação é crítica em vários
locais. Na Itália, o PIB caiu 0,7%,
com retração em gastos públi-
cos e do consumo doméstico. A
queda só não foi maior por causa
das exportações.

O Reino Unido registrou que-
da de 0,3% e a França evitou a
contração e cresceu apenas
0,2%. No Japão, a queda foi de
0,2%, depois de um terceiro tri-
mestre com alta de 1,7%. Para a
OCDE, os riscos de uma reces-
são moderada em 2012 são altos
e tudo indica que os países ricos
só voltarão a crescer em 2013.

Portugal. Pobreza deve crescer com desemprego maior

FMI já indica que
Portugal pode precisar
de um segundo resgate;
crise na Espanha
também se aprofunda

● Mais emprego
O presidente Barack Obama assi-
nou ontem a lei que flexibiliza um
conjunto de regulações para em-
presas para ajudá-las a impulsio-
nar o crescimento do emprego
nos Estados Unidos.

Analistas preveem
melhora em indicadores,
mas ainda falta muito
para o país retomar taxas
baixas do passado

● Marcha à ré
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CHRISTINE LAGARDE
DIRETORA-GERENTE DO FUNDO
MONETÁRIO INTERNACIONAL
“Ainda não está certo que a
Grécia vai evitar a falência ou
será forçada a sair da UE.”

ABEBE SELASSIE
CHEFE DA MISSÃO DO
FMI EM PORTUGAL
“O maior risco é de que a
recessão seja mais profunda do
que se projetava.”

“Nesse caso, correr para atingir
a meta do déficit não
funcionará.”

17% foi a queda
registrada no setor da
construção na
Alemanha em fevereiro

2,1% foi a retração que
houve em fevereiro na produção
de bens de consumo
na indústria alemã

Tragédia. Manifestantes na praça onde grego se matou nas proximidades do Parlamento; protestos continuam no país
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