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l GENEBRA. As eleições em Fran-
ça e Grécia — países cruciais
para uma solução da crise na
Europa — foram acompanha-
das de perto pela chanceler ale-
mã, Angela Merkel, que hoje
manda no continente. Foi ela
uma das primeiras a reagir à
eleição do socialista François
Hollande, ligando para ele logo
depois do resultado.

— Merkel ligou para felicitá-lo.
Eles tiveram uma primeira troca
de ideias e se comprometeram a
trabalhar juntos em prol de uma
relação franco-alemã forte e a
serviço da Europa. Merkel o con-
vidou a ir a Berlim, o que ele fará
rapidamente — disse Pierre
Moscovici, diretor de campanha
de Hollande.

Merkel apoiou abertamente
a reeleição de Nicolas Sarkozy.
A vitória de Hollande deixa a
chanceler alemã numa posi-
ção delicada, levantando ques-
tionamentos sobre como será
a cooperação entre as maiores
economias do continente.

A primeira viagem de Hollan-
de, sem surpresa, será a Berlim,
como confirmou Moscovici.
Hollande afirmou durante a
campanha que quer dar “uma
nova direção à Europa”. Como
disse François Heisbourg, da
Fundação para Pesquisa Estra-
tégia em Paris, ao jornal “New
York Times”, “como Hollande
vai lidar com Merkel vai ajudar
ou quebrar suas perspectivas
para os próximos cinco anos”.

Merkel pode concordar com
algumas mudanças simbóli-
cas, disse Heisbourg, mas não
vai renegociar o tratado intei-
ramente. O ministro das Rela-
ções Exteriores da Alemanha,
Guido Westerwelle, sinalizou
uma abertura ontem:

— Vamos trabalhar juntos pa-
ra um pacto de crescimento pa-
ra a Europa. Vamos adicionar
novos impulsos ao crescimen-
to, e isso passa por reformas es-
truturais — disse Westerwelle.

O presidente da Comissão Eu-
ropeia, José Manuel Barroso,
também felicitou Hollande pela
vitória, assim como o premier do
Reino Unido, David Cameron,
que prometeu cooperação, igno-
rando a rivalidade entre os dois
países e as constantes críticas
dosbritânicosemrelaçãoaomo-
delo mais estatal francês.

Da Itália, ligou o premier Mario
Monti. Fora da Europa, o presi-
dente americano, Barak Obama,
foi o primeiro a falar com Hollan-
de. (Deborah Berlinck) n
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será a Berlim,
com foco no euro
Partidária de Sarkozy
na campanha, Merkel
liga logo após vitória

‘Desafio de Hollande é restaurar a confiança’
Para analista político, socialista terá que convencer europeus sobre saída alternativa à austeridade
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PARTIDÁRIOS DE Hollande comemoram o resultado da eleição: socialista assume dentro de uma semana
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l GENEBRA. François Hollande
terá um primeiro grande desa-
fio assim que se sentar na cadei-
ra de presidente, dentro de
uma semana: a Europa em cri-
se. Em teste, vai estar sua capa-
cidade de convencer os outros
membros da União Europeia
(UE) de que há outra saída para
um continente abalado econo-
micamente que não seja apenas
o rigor pregado pela Alemanha.
Para Bruno Cautrès, cientista
político do Instituto de Ciências
Políticas de Paris (Sciences-
Po), será difícil, mas Hollande é
um pragmático e vai provavel-
mente tentar suas chances se
aliando aos líderes que questio-
nam a austeridade a qualquer
preço. Seu outro grande desa-
fio, segundo Caustrès, vai ser ti-
rar a França de sua “enorme cri-
se de confiança”.

l O GLOBO: O que explica a
derrota de Sarkozy, a crise ou
o personagem?
BRUNO CAUTRÈS: Os dois. Vá-
rios dirigentes europeus caíram,
em Itália, Espanha, Grécia.
Sarkozy é parte deste esquema.
A crise é de tal amplitude, e os ci-
dadãosestãotãotemerosos,que
os líderes têm sua parte de res-
ponsabilidade, mesmo que te-
nham tentado lutar contra a cri-
se. Sarkozy, quando eleito, gerou
expectativas enormes, com pro-
messas de que faria a França se
mexer e evoluir, mas seu estilo
rapidamente decepcionou. A
maneira como ele interpretou o
papel de presidente o fez perder
muitos eleitores. Os franceses
concordaram em ter um presi-
dente mais próximo, mas não al-
guém que se desviou por seu
comportamento pessoal.
Sarkozy tomou certas decisões,
particularmente, no plano fiscal,
o que fez sua imagem como pre-
sidente dos ricos, a de uma pes-
soa que deu presentes fiscais às
maiores fortunas da França, ao
mesmo tempo em que propunha
cortes no orçamento público.

l Qual é o grande desafio de
Hollande?
CAUTRÈS: Imediatamente, o
dossiê europeu. Em teste, estará
a capacidade de Hollande de
convencer, em particular, os ale-
mães e os 24 outros parceiros
que assinaram (em fevereiro) o
tratado da estabilidade e gover-

nança orçamentária. E conven-
cer que a França tem propostas
para o relançamento do cresci-
mento econômico (da União Eu-
ropeia), e não apenas rigor orça-
mentário. Se François Hollande
não conseguir uma renegocia-
ção significativa do pacto, os li-
mites orçamentários vão pesar
sobre sua agenda econômica.

l Qual é a margem de manobra
para mudar a política de auste-
ridade ditada pela Alemanha?
CAUTRÈS: A única margem é jo-
gar com o efeito surpresa de sua
eleição, e o fato de que a derrota
de Sarkozy vai levantar dúvidas

entre dirigentes europeus. Hol-
lande vai também se apoiar nu-
ma coalização de alguns Esta-
dos,provavelmentedosuldaEu-
ropa, que começam a achar que
a pílula (da austeridade) é muito
amarga para os cidadãos. Tem
ainda uma carta que pode ser fa-
vorávelaHollande:Merkelperde
Sarkozy como parceiro e não
quer acabar isolada, até porque
ela enfrentará eleições em 2013.

l A vitória de Hollande terá
um impacto maior do que se
imaginava na Europa?
CAUTRÈS:Nãoseisemaior,mas
terá um impacto. Vários dirigen-

tes europeus vão se questionar
sobre a derrota de Sarkozy, ape-
sar de toda a energia que ele co-
locou nas soluções econômicas
da crise, como o mecanismo eu-
ropeu de financiamento da dívi-
da soberana, a assinatura do
Pacto de Estabilidade. Não se de-
ve subestimar a realidade objeti-
va da crise da dívida soberana. O
tempo que se anuncia vai ser
mais de sacrifícios.

l O senhor espera uma mu-
dança radical na linha econô-
mica ou social francesa?
CAUTRÈS: Não. Haverá algumas
primeiras medidas simbólicas,
sobretudo no campo fiscal. Hol-
lande disse que seu governo se-
ria marcado por uma grande re-
forma fiscal, para equilibrar o im-
posto do capital com o do traba-
lho. Ele quer taxar mais o capital
e acabar com o que nós chama-
mos de nichos fiscais, ou seja,
chance de redução de imposto
aos que investem em empresas
ou no mercado imobiliário.

l Hollande não tem experiên-
cia em política externa fora da
Europa. Como será a relação
dele com o mundo emergente?
CAUTRÈS: O primeiro desafio
de Hollande é se fazer conhe-
cer. Ele vai ter evidentemente

que se ocupar da política inter-
nacional e de sua atitude em re-
lação aos Brics. Um presidente
francês não pode ser um ator
internacionalmente ausente.
Mas acho que os primeiros me-
ses de Hollande no poder serão
quase exclusivamente dados à
política doméstica e europeia.

l A eleição de Hollande é
comparável à do também so-
cialista François Mitterrand
em 1981?
CAUTRÈS: Para muitos, Hol-
lande se inspirou no Mitter-
rand de 1981 e 1988. Hollande
tem certamente um pouco de
Mitterrand nesta campanha:
de um lado, muito à esquerda,
de outro, muito pragmático.
Mas não estamos na mesma
época, e eles não saíram do
mesmo molde.

l O que se pode dizer de Hol-
lande, além do fato de que
perdeu 15 quilos e é conheci-
do por fazer piadas?
CAUTRÈS: Ele é profundamen-
te um social-democrata, um eu-
ropeu. Foi muito marcado por
certas experiências que viveu
como primeiro-secretário do
Partido Socialista. É um prag-
mático marcado pelos fracas-
sos que conheceu no partido.
Mas ao mesmo tempo conhe-
ceu vitórias. Não é um ideólogo
que vai querer, custe o que cus-
tar, realizar seus programas, se
perceber que não será viável.

l Será como Lula, um líder de
uma esquerda pragmática?
CAUTRÈS: Sim, acho que se
pode qualificar assim. Vamos
ver a prova.

l Em que estado está a França
que Hollande herdará?
CAUTRÈS: Estamos numa si-
tuação extremamente difícil
em termos de finanças públi-
cas. A acumulação de dívida
pública representa quase 90%
do PIB. Não estamos com taxas
(de endividamento) como as
de Japão e EUA, mas também
não somos os melhores da Eu-
ropa. Temos um segundo pro-
blema, que é o desemprego,
sobretudo entre os jovens. E
como pano de fundo, há anos
temos sentimento na França
de que o país está um pouco
em declínio, que os tempos
eram melhores antes e que o
futuro econômico é negro e
pessimista. Há uma enorme
crise de confiança da França
nela mesmo e de confiança dos
franceses na elite política. Sem
dúvida, um dos maiores desa-
fios de Hollande será restaurar
a confiança. n
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l BRASÍLIA. A presidente
Dilma Rousseff enviou
mensagem parabenizan-
do o presidente eleito da
França, François Hollan-
de. Dilma destacou a
proposta de Hollande de
superar a crise econômi-
ca europeia, sobretudo
com políticas que "favo-
reçam o crescimento, o
emprego, a inclusão e a
justiça social".

Dilma disse estar segura
de que Brasil e França
compartilharão posições
comuns nos foros interna-
cionais e aproveitou para
convidar Hollande para
vir ao Brasil participar da
conferência Rio + 20, em
junho, no Rio.

Dilma
parabeniza e
faz convite

Ministério dos
Transportes

Modalidade Pregão na forma Eletrônica n° 018/2012
O Ministério dos Transportes, por intermédio de sua PREGOEIRA, designada
pela Portaria nº 557, de 07 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial
da União em 09 de dezembro de 2011 torna público para conhecimento dos
interessados, que em cumprimento ao art. 4° da Lei n° 10.520/2002 e art. 17,
inciso III do Decreto n° 5.450/2005 realizará licitação na modalidade de Pregão
na forma Eletrônica de n° 018/2012, sob a forma de execução indireta no
regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços
técnicos de assessoria de comunicação (jornalismo e relações públicas) para
execução das Políticas, Estratégias e Ações de Comunicação do Ministério dos
Transportes, observando as necessidades deste Ministério, conforme Termo de
Referência – Anexo I e Planilha de Custos e Formação de Preços – Anexo II,
partes integrante do Edital. O encaminhamento das propostas comerciais será a
partir das 09:30 horas do dia 07/05/2012 até as 09:30 horas do dia 17/05/2012,
quando será a abertura da sessão de lances, observando o horário de Brasília
– DF. O Edital estará disponível a partir do dia 07/05/2012, na Esplanada dos
Ministérios Bloco “R”, Sala 206, 2° andar do Ed. Sede, no horário comercial,
no“site ”www.transportes.gov.br ou no www.comprasnet.gov.br.

MARA LUCIA PACHECO LOPES
Pregoeira/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

SUBSECRETARIA DE
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

TEX A Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à
UFF torna público, para conhecimento dos interessados, e co-
munica data para o seguinte AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
007/2012/FEC do tipo MENOR VALOR GLOBAL, para Con-
tratação de empresa especializada em execução de serviços
de educação ambiental em comunicação social das obras de
restauração, adequação e duplicação da BR-050/MG, que ocor-
rerá na sede desta Fundação, cujo endereço é Rua São Pedro,
24 – 7º andar (Auditório) Centro – Niterói/RJ, no dia 21/05/2012
às 10h00min, nos termos da lei 10.520/02 e, subsidiariamente a
lei 8.666/93 e suas alterações, o Instrumento Convocatório es-
tará á disposição para a retirada e consulta na sede e no site da
Fundação (www.fec.uff.br). A retirada em sua sede deverá ser
feita mediante a entrega de mídia para gravação do mesmo e de
seus anexos.
Acusar a retirada do edital através do e-mail licitacao@fec.uff.br.

Miriam Assunção de Souza Lepsch
Diretora-Presidente

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO
INSTITUCIONAL A UFF.

ATO PREGÃO PRESENCIAL 007/2012/FEC
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 maio 2012, Economia, p. 27.




