
O presidente americano, Bara-
ck Obama, e a chanceler alemã,
Angela Merkel, concordaram
em encontro que a Eurozona
não deve abandonar as refor-
mas fiscais, embora busque reto-
mar o crescimento, indicou um
porta-voz da Casa Branca.

Os chefes de governo reuni-
ram-se na casa de campo do
presidente americano, em
Camp David (nordeste dos Es-
tados Unidos), após a reunião
de cúpula de dois dias do G8,
dominada pela crise da dívida
na Europa. Enquanto Obama,
que busca a reeleição, incenti-
vou os colegas europeus a reto-
marem o crescimento, a chan-
celer alemã se manteve firme
sobre as medidas de austerida-
de para combater a crise da dí-
vida que afeta a zona do euro.

Após o encontro, o conselhei-
ro de Segurança Nacional da Ca-
sa Branca, Ben Rhodes, expli-
cou que os líderes concordaram
em que promover o crescimen-
to não significa “substituir a re-
forma fiscal”, e sim que ambas
as medidas caminham juntas.

“Há um reconhecimento da
necessidade de medidas ime-
diatas para promover o cresci-
mento da Eurozona (...) bem
como manter a consolidação
fiscal que a chanceler Merkel
e outros líderes apontaram”,
disse Rhodes.

Obama e Merkel discutiram
não apenas quais passos dar
para realizar reformas estrutu-
rais na zona do euro, mas tam-
bém as “medidas que possam
tomar em cima destas para
promover o crescimento e aju-
dar a estabilizar a situação”,
acrescentou o conselheiro da
Casa Branca.

Após o encontro, Merkel e
Obama dirigiram-se a Chicago,
para participarem da reunião
de cúpula da Otan.

Inclusão
Durante a reunião em Camp Da-
vid, os líderes do G8 também se
comprometeram a lançar a No-
va Aliança, que, afirmaram, de-
verá permitir que 50 milhões de
africanos saiam da pobreza nos
próximos 10 anos.

“Comprometemo-nos a tra-
balhar juntos para reduzir a
pobreza. Nossa tarefa é promo-
ver a mudança que possa pôr
fim à mesma, com investimen-
tos no crescimento da África,
ampliando seu papel e sucesso
na economia mundial”, afir-
mam, no comunicado final do
encontro.

O novo compromisso “deve
fortalecer o papel da União Afri-
cana”, declarou Henry Malu-
mo, coordenador para a África
da organização ActionAid Inter-
national. ■ AFP
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Europa devemanter
reformas fiscais, diz G8

Um forte terremoto no norte da
Itália deixou seis pessoas mor-
tas, feriu dezenas e danificou
prédios históricos, incluindo
uma famoso castelo medieval.
O tremor ocorreu na manhã de
ontem e acordou os moradores,
que saíram às ruas aterroriza-
dos. Segundo a Agência Geológi-
ca o terremoto teve magnitude
6,0, ocorreu às 04h04 (23h40
no horário de Brasília) a 10 quilô-
metros de profundidade, além
de ter sido seguido por uma sé-
rie de réplicas.

Pelo menos dois desses tre-
mores chegaram à magnitude
5,1, renovando o pânico, danifi-
cando ainda mais prédios já en-
fraquecidos e causando o desa-
bamento de mais estruturas. O
epicentro do terremoto mais
intenso na Itália em três anos
foi próximo de Modena, na re-
gião do Vale do Pó. Os tremo-
res foram mais mortais do que
os de 2009, quando a cidade de
L’Aquila, no centro do país, foi
devastada.

Entre as vítimas fatais estão
uma mulher de 106 anos, morta
em sua cama por uma viga que
desabou do telhado em sua casa
no campo. Os tremores danifica-

ram seriamente muitas igrejas
históricas e outros edifícios. O
imponente castelo de Estense,
do século 14, símbolo da cidade
de San Felice Sul Panaro e seu
edifício mais importante, foi se-
riamente comprometido. O aba-
lo sísmico abriu diversos orifí-
cios na lateral da prefeitura de
estilo renascentista de Sant’
Agostino, que corre risco de de-
sabamento total.

O primeiro-ministro da Itá-
lia, Mario Monti, que estava nos
Estados Unidos para a reunião
de cúpula da Otan, antecipou
seu retorno à Itália, após o aten-
tado e terremoto que abalaram
o país. ■ Reuters e AFP

Diversos prédios históricos
foram danificados inclusive
um famoso castelo medieval

O secretário-geral da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte
(Otan), Anders Fogh Rasmussen,
tentou dissipar ontem os receios
de uma “pressa para saídas” do
Afeganistão, enquanto aliados oci-
dentais se reuniam para planejar a
retirada de uma guerra que se ar-
rasta há mais de uma década.

O presidente dos EUA, Bara-
ck Obama — na esperança de

que uma estratégia de saída do
Afeganistão possa ajudar a refor-
çar suas chances de reeleição —
tenta colocar o foco em uma vi-
são comum para a aliança, que
entregará a segurança a forças
afegãs e retirará do país a maio-
ria dos 130 mil soldados da Otan
até o final de 2014. Mas as nego-
ciações em Chicago foram mar-
cadas por um clima de divisão,

com o novo presidente da Fran-
ça, François Hollande, planejan-
do retirar as suas tropas até o fi-
nal de 2012, dois anos antes do
previsto no calendário. Buscan-
do readministrar as diferenças,
Rasmussen expressou confian-
ça de que a aliança “manteria a
solidariedade dentro da nossa
coligação”, apesar da decisão
francesa. ■ Reuters

Líderes dos países mais ricos destacaram
importância de a zona do euro crescer

Terremoto mata seis na Itália

Uma enxurrada de pesquisas de
opinião mostrou no sábado que
a corrida para liderar a Grécia
está em empate apertado para a
eleição do mês que vem que po-
de determinar se o país conti-
nuará no euro.

O país foi forçado a convocar
uma nova eleição no dia 17 de ju-
nho depois que uma eleição par-
lamentar no dia 6 de maio dei-
xou o parlamento dividido igual-
mente entre os grupos que
apoiam e se opõem às políticas
de austeridade associadas a um
fundo de resgate de ¤ 130 bi-
lhões, acordado com os credo-
res em março desse ano.

A esmagadora maioria dos
gregos quer manter o euro, mas
se opõe às condições de austeri-
dade acordadas com a União Eu-
ropeia e o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). Líderes dos
países do G-8 apoiaram a conti-
nuidade da Grécia no euro, no
sábado, mas sinalizaram que ela
deve manter os termos acorda-
dos para o resgate. ■ Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




