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Internacional

Sob pressão, Obama apoia casamento homossexual
B l o o m b e rg

O presidente dos EUA, Barack
Obama, deu ontem pela primeira
vez apoio explícito à legalização
do casamento gay, em meio à pres-
são de ativistas dos direitos de ho-
mossexuais para que ele deixasse
clara sua posição sobre o tema.

Os comentários de Obama, em
entrevista à TV ABC News, signifi-
cam uma mudança em relação à
sua manifestação anterior sobre a
questão. Antes opositor da ideia,
ele já havia declarado que sua opo-
sição inicial estava “e v o l u i n d o”.

O presidente disse que sua posi-

ção mudou por ver casais homos-
sexuais em relacionamentos dura-
douros e gays no serviço militar.
“Eu apenas concluí que, para mim
pessoalmente, é importante avan-
çar e afirmar que acho que casais
do mesmo sexo deveriam poder se
casar ”, disse. Obama defendeu, po-
rém, que cada Estado tome sua
própria decisão sobre o tema.

A pressão sobre o presidente su-
biu depois de o vice, Joe Biden, e o
secretário da Educação, Arne Dun-
can, terem dito que eram favorá-
veis a esse tipo de união. A declara-
ção ocorre ainda no momento em
que vários grupos gays realizam

eventos para arrecadar fundos pa-
ra sua campanha à reeleição.

Anos antes de dizer que sua po-
sição estava “e v o l u i n d o”, no fim de
2010, Obama havia dito que se
opunha ao casamento gay. Em seu
governo, ele promoveu políticas
em favor de direitos dos homosse-
xuais, entre elas abolir a proibição
do Exército à recrutas abertamen-
te homossexuais e dar a compa-
nheiros do mesmo sexo tratamen-
to igual em relação a direitos em
áreas como decisões médicas.

Além de mobilizar o apoio da
comunidade gay, responsável por
mais de 15% das doações à sua

campana, Obama tende com esse
gesto a atrair para si o apoio de
grupos como os jovens, majorita-
riamente favoráveis à causa.

Embora pesquisas de opinião
revelem que cresce entre os ameri-
canos a aprovação ao casamento
gay, a prática continua impopular
em vários Estados que podem ser
decisivos nas eleições de novem-
bro. A Carolina do Norte aprovou
na terça-feira uma emenda à Cons-
tituição estadual que proíbe o ca-
samento gay, e os republicanos da
Assembleia Legislativa do Colora-
do derrubaram uma medida que
autorizava uniões civis.

Ambos são Estados em que Oba-
ma venceu em 2008 e que estarão
em jogo no embate de 2012 contra
Mitt Romney, que apoia uma
emenda à Constituição contrária
ao casamento gay. O tema também
divide as comunidades negra e his-
pânica, duas fatias do eleitorado
fundamentais para Obama.

O casamento entre pessoas do
mesmo sexo é legalmente permi-
tido em seis Estados e na cidade
de Washington. Os Estados de
Maryland e Washington aprova-
ram leis nesse sentido, mas elas
ainda não entraram em vigor.
Trinta e oito Estados têm leis ou

cláusulas constitucionais que li-
mitam o casamento gay.

Poucas horas após a declaração
de Obama, Romney reafirmou sua
oposição a esse tipo de matrimô-
nio. “Quando essa questão veio à
tona no meu Estado de Massachu-
setts, eu expus minha visão, de que
não sou a favor de uniões civis se
elas forem idênticas ao casamento
e a única diferença for o nome”,
disse, em entrevista à TV. “Minha
opinião é que os benefícios de uma
parceria doméstica, como visitas a
hospital e coisas parecidas, são
apropriados. Mas os demais não
s ã o”, afirmou o republicano.

Crise na Europa Decisão pode sair em reunião na semana que vem

UE deve relaxar a meta de
déficit público da Espanha
Matthew Dalton
The Wall Street Journal, de Bruxelas

Governos da zona do euro de-
vem afrouxar a meta de déficit da
Espanha em 2013, segundo autori-
dades envolvidas nas discussões. É
um sinal de que pretendem abran-
dar um pouco a aplicação das rígi-
das normas fiscais do bloco.

A austeridade seguirá sendo o
princípio norteador da política fis-
cal europeia. Mas a provável trégua
à Espanha sugere que as regras so-
frerão ajustes em certos casos, para
levar em conta que, quando uma
economia entra em recessão, o dé-
ficit público costuma subir.

Autoridades disseram que a
flexibilização provavelmente não
se limitará à delicada meta de dé-
ficit da Espanha. Entre outros paí-
ses que podem se beneficiar disso
no futuro está a França, que teria
de efetuar sérios cortes para atin-
gir a meta de déficit público em
2013, o que dificultaria a promes-
sa de estímulo ao crescimento
econômico do presidente eleito,
o socialista François Hollande.

Os problemas do orçamento da
Espanha simbolizam o dilema vi-
vido pela zona do euro na hora de
cumprir as regras orçamentárias.
Governos reconhecem cada vez
mais que é difícil honrar metas de
déficit com grande parte do bloco
mergulhado em recessão ou cres-
cendo pouco. O exemplo da Grécia
mostrou que cortes profundos no
orçamento podem abalar o cresci-
mento econômico, ampliando o
déficit fiscal e dificultando ainda
mais o pagamento da dívida.

O medo das autoridades, no en-
tanto, é que permitir o descumpri-
mento de metas fiscais, como no
passado, leve investidores a perder
a confiança até na dívida das eco-
nomias mais sólidas do bloco.

A notícia dificilmente terá mui-
to efeito no curto prazo nos termos
do pacote de socorro da Grécia,
mas pode dar aos políticos gregos
um argumento para amolecer um
pouco suas metas orçamentárias.

O comissário de Economia da
União Europeia, Olli Rehn, sugeriu
essa flexibilização em discurso no
fim de semana, quando disse que o
marco orçamentário da UE “não é
b u r r o” e deixa “uma margem con-
siderável para o bom senso”.

A maioria das autoridades do
bloco admite que a Espanha, mer-
gulhada numa recessão e com de-
semprego em 24%, não terá como
cortar o déficit em 2013 para a me-
ta de 3% do PIB sem agravar ainda
mais a situação da economia.

É bem provável que essas autori-
dades deem permissão implícita,
talvez já na reunião de ministros
das Finanças na próxima semana,
para que a Espanha seja julgada à
luz da redução do “déficit estrutu-
ral” — ou seja, uma estimativa do
déficit caso a economia espanhola
estivesse operando a plena capaci-
dade, disseram as autoridades.

Pela proposta, a Espanha pode-
ria trabalhar com a meta de déficit
estrutural de cerca de 3% do PIB no
ano que vem, disseram autorida-
des. Não há consenso sobre qual
seria o atual déficit estrutural do
país. No mês passado, o Fundo Mo-
netário Internacional o avaliou em
torno de 3,4%. Já a Comissão Euro-
peia, braço executivo do bloco,
chegou a um porcentual mais ele-
vado. O acordo significaria, no en-
tanto, cortes menos severos de or-
çamento neste ano e no próximo.

Se honrar a meta de déficit es-
trutural de 3% em 2013, a Espanha
poderia ter mais condição de atin-
gir a meta de 3% para o déficit real
em 2014, desde que haja uma mo-
derada recuperação econômica

até lá, disseram autoridades.
O governo espanhol insiste, no

entanto, que ainda está trabalhan-
do para cumprir as metas previa-
mente acordadas: déficit de 5,3%
este ano e de 3% no próximo.

É provável que a Espanha seja o
primeiro país a ter as metas afrou-
xadas. Mas pode não ser o último.
“A Espanha é o país no qual a dis-
tância entre a esperança e a reali-
dade é mais acentuada”, disse uma
autoridade envolvida na discus-
são. “Mas, no final, meu palpite é
que a Espanha não será o único.”

O próximo poderia ser a França,
disse esse dirigente. Hollande pro-
meteu criar 150 mil empregos no
funcionalismo público e cumprir a
meta de 3% no ano que vem, mis-
são difícil dado o déficit de 5,3% no
final de 2011. O FMI projeta que a
economia francesa vá crescer ape-
nas 0,5% este ano e 1% no próximo.

Haverá um momento decisivo
nos próximos meses, quando as fi-
nanças do governo forem exami-
nadas por um tribunal de contas
especial da França. O processo po-
de expor dívidas até então ocultas
ou minar as premissas de cresci-
mento econômico de Hollande,
forçando o novo presidente a mo-
derar a agenda pró-crescimento
ou convencer Bruxelas a afrouxar a
meta de 3% para o próximo ano.

“O programa de Hollande não
especifica claramente como será
financiado o aumento do gasto”,
disse Marie Diron, diretora da
consultoria Oxford Economics.
“Além disso, as premissas de cres-
cimento na base dos planos fis-
cais têm um viés otimista”.

Outra dúvida bem concreta é se
a França pode se dar o luxo de rela-
xar as metas de déficit, disse Diron.
“Se o mercado ficar mais temeroso
com as contas públicas da França,
pode haver um forte aumento dos
juros da dívida, o que exigiria um
ajuste fiscal ainda maior.”

É possível que a Holanda tam-
bém precise de margem de mano-
bra. Este mês, o governo interino
conseguiu o aval dos partidos polí-
ticos para um pacote de cortes ain-
da antes das eleições de setembro.
O pacote pode bastar para que o
país cumpra a meta, mas também
deve agravar a recessão no país.
Um indicador crucial a ser monito-
rado é o desemprego, ainda entre
os mais baixos da região, disse um
dirigente do bloco. Se subir mais
que o esperado, a situação da eco-
nomia holandesa pode se deterio-
rar, obrigando o governo a redo-
brar as medidas de austeridade.

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Fonte: FMI e The Wall Street Journal
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Grécia cada vez mais perto de novas eleições
Agências internacionais

Após o fracasso das tentativas
da centro-direita e de uma aliança
de grupos de esquerda, o líder do
Partido Socialista (Pasok), Evange-
los Venizelos, disse ontem que as-
sumirá os esforços para formar
uma coalizão de governo na Gré-
cia. Caso não consiga, é quase cer-
to que o país tenha que realizar a

novas eleições parlamentares,
após o resultado equilibrado do
pleito de domingo passado.

Defensor dos acordos com a
União Europeia e de que o país
continue no euro, Venizelos enfati-
zou a importância de haver um go-
verno que dê segurança à Grécia.

Após reunião com Alexis Tsi-
pras, líder do bloco de esquerda
Syriza, Venizelos disse que recebe-

rá o mandato do presidente do
país. Seu partido ficou em terceiro
lugar nas eleições de domingo,
com 13% dos votos, atrás do Nova
Democracia, partido de centro-di-
reita que levou o maior número de
assentos, apesar de ter tido pouco
mais de 20% dos votos, e do Syriza.
A votação também levou o partido
Aurora Dourada, de orientação
neonazista, a eleger parlamenta-

res pela primeira vez desde o fim
da junta militar, em 1974.

O resultado é tido como fruto da
fúria popular contra as medidas de
austeridade que o endividado país
foi obrigado a adotar para receber
um socorro bilionário da União
Europeia e do FMI para honrar
seus compromissos. Também co-
loca em jogo o futuro da Grécia co-
mo membro da zona do euro.

.

BC alemão já admite
alta da inflação no país
Ralph Atkins
Financial Times, de Frankfurt

O Bundesbank, o mais ortodoxo
dos bancos centrais, sinalizou que
aceitará uma inflação maior na
Alemanha como parte de um reba-
lanceamento econômico da zona
do euro, que estimule a competiti-
vidade dos países mais atingidos
pela crise da dívida na Europa.

Uma futura taxa de inflação na
Alemanha acima da média da zo-
na do euro poderá ser parte de um
processo natural de ajuste, à medi-
da que os países atingidos pela cri-
se forem saindo da recessão, infor-
mou o Bundesbank em esclareci-
mento a parlamentares alemães.

A decisão segue-se a declaração
feita no fim de semana por Wolf-
gang Schäuble, ministro das Fi-
nanças alemão, que apoiou maio-
res aumentos de salários no país, o
que estimularia a demanda inter-
na, beneficiando países europeus
que exportam bens e serviços para
a Alemanha. Isso poderia provocar
uma alta da inflação no país.

Há algum tempo o Bundesbank
vê a política do Banco Central Eu-
ropeu (BCE) como frouxa demais
para a Alemanha. A disposição pú-
blica de aceitar uma inflação
maior aponta para uma flexibili-
dade recém-descoberta no modo
de pensar das autoridades alemãs.

Apesar da posição conciliatória
do Bundesbank sobre inflação, os
responsáveis pela política monetá-
ria da Alemanha são dos mais irre-
dutíveis na insistência de que a
Grécia precisa cumprir o progra-
ma de reformas acertado em troca

de um socorro financeiro, mesmo
após a maioria dos gregos ter rejei-
tado isso nas eleições de domingo.

Schäuble disse em Bruxelas que
mudar os termos do socorro pro-
vocaria uma “incerteza catastrófi-
c a” nos mercados financeiros.

No seu esclarecimento, o BC ale-
mão rejeitou o enfraquecimento
da competitividade das empresas
do país e o afrouxamento da políti-
ca fiscal para estimular a demanda
em outras partes da Europa, mas
disse que, assim que as economias
da “p e r i f e r i a” do bloco se reestru-
turarem, sua competitividade em
relação à Alemanha vai melhorar.

“Nesse cenário, a Alemanha po-
de ter no futuro uma taxa de infla-
ção um pouco acima da média da
união monetária europeia, mas a
política monetária terá de garantir
uma inflação geral na união mo-
netária consistente com o objetivo
da estabilidade dos preços, e que
as expectativas de inflação conti-
nuem firmemente ancoradas.”

O comentário poderá ajudar a
conter o temor de que o medo pro-
fundo que a Alemanha tem da in-
flação (originado na hiperinflação
da década de 20) venha a restringir
o espaço de manobras das autori-
dades econômicas no combate aos
problemas da dívida na região, le-
vando, por exemplo, o BCE a elevar
prematuramente as taxas de juros.

“Isso confirma que o Bundes-
bank está ciente do que está ocor-
rendo na periferia [da zona do eu-
ro] em termos de pressão deflacio-
nária sobre os salários”, disse Gilles
Moec, economista do Deuts-
che Bank para a Europa.

UE deve usar BEI para apoiar
projetos de crescimento
Zínia Baeta
De Helsinque

Em meio a forte pressão na Eu-
ropa por medidas de estímulo ao
crescimento, parece crescer o
apoio aos “project bonds”, bônus
europeus para projetos específi-
cos, que poderiam atenuar o de-
semprego em alguns países.

A ministra das Finanças da Fin-
lândia, Jutta Urpilainen, disse on-
tem que seu país sempre foi contra
os eurobônus (para financiar a dí-
vida dos países), mas que apoiaria
o uso de recursos do Banco Euro-
peu de Investimentos (BEI) para fi-
nanciar projetos de crescimento,
justamente os “project bonds”.

A Finlândia é um dos países em
melhor situação fiscal na zona do
euro. E tem adotado linha dura em

relação à liberação de dinheiro pa-
ra ajudar a resgatar países em difi-
culdades, em especial a Grécia.

Um dos focos de investimento
importantes, na opinião da minis-
tra, seria o combate ao desempre-
go entre os jovens. Ela cita um pro-
grama adotado pela Finlândia que
garante aos jovens de até 25 anos o
direito a um contrato como trai-
nee em empresas do país. Essa se-
ria uma forma de garantir a inicia-
ção profissional dos jovens.

Ontem, os premiês de Espanha e
Portugal pediram que o BEI contri-
bua para gerar crescimento econô-
mico por meio do financiamento a
projetos comerciais. O BEI é a insti-
tuição da União Europeia respon-
sável por empréstimos a longo
prazo para apoiar investimentos.
(Com a Associated Press)

Acidente com jato regional da Sukhoi
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Um avião russo Sukhoi Superjet 100
desapareceu ontem durante um voo
de promoção na Indonésia. Primeiro
avião de passageiros projetado na
Rússia após o fim da União Soviética,
o jato levava 50 pessoas, incluindo
executivos de companhias aéreas
indonésias, pessoal da Embaixada da
Rússia e jornalistas. Equipes faziam
buscas ao sul da capital, Jacarta,
numa área montanhosa, de difícil
acesso. Mas, até a noite de ontem,
não tinham localizado o avião. O
Superjet 100, produzido pela Sukhoi
em associação com a Finmeccanica,
da Itália, é tido como concorrente
dos jatos regionais da Embraer. A
Sukhoi esperava vender 42 aviões na
Indonésia. Na foto, o jato decola do
aeroporto de Jacarta, momentos
antes de desaparecer.

Curtas

Exportações alemãs
As exportações da Alemanha

cresceram pelo terceiro mês con-
secutivo em março, chegando a €
98,9 bilhões. A alta sobre fevereiro
foi de 0,9%, mês em que houve
crescimento de 1,5% em relação a
janeiro. Segundo empresas ale-
mãs, o salto maior foi para desti-
nos fora da União Europeia, que
registraram uma alta de 6,1% em
comparação ao mesmo mês do
ano anterior. Analistas afirma que
a demanda por produtos alemães
vem crescendo principalmente
nos Estados Unidos e na Ásia. Al-
guns já chegam a classificar o fe-
nômeno como um “renascimento
do comércio global”.

Hollande na Rio+20
O presidente da Rússia, Vladi-

mir Putin, e o recém-eleito presi-
dente da França, François Hollan-
de, confirmaram presença na Con-
ferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a
Rio+20, que será em julho no Rio.
Apesar do empenho pessoal da
presidente Dilma Rousseff para
trazer o maior número de repre-
sentantes, já que considera crucial
a presença de autoridades para
dar peso ao evento, alguns dos
principais líderes mundiais já dis-
seram que não virão. Caso do ame-
ricano Barack Obama, da alemã
Angela Merkel e o primeiro-minis-
tro britânico David Cameron.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




