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Em um esforço para diferenciar
a Espanha da Grécia, o primeiro-
ministro espanhol, Mariano Ra-
joy, declarou ontem “não haver
sentido” no debate sobre cresci-
mento econômico ou austerida-
de fiscal e reiterou a aposta de
Madri na execução do plano de
severo ajuste nas contas públi-
cas e de reformas estruturais.

Rajoy reforçou a linha de ação
de seu governo à da chanceler
alemã, Angela Merkel, durante
um passeio de barco pelo Rio
Chicago na manhã de ontem, an-
tes da abertura da reunião de Cú-
pula da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan).

“Se quisermos crescer, temos
de fazer os cortes nos gastos pú-
blicos e as reformas estrutu-
rais”, afirmou Rajoy, ao relatar
sua conversa com Merkel à im-
prensa. “A aposta do governo da
Espanha é de controle do déficit
público porque, se ninguém o fi-
nanciar, as coisas se tornarão im-
possíveis. Vamos continuar o es-
forço para que a administração
espanhola gaste o que arrecadar

e não até o infinito.”

No vermelho. Na semana passa-
da, a Espanha reviu o cálculo do
déficit fiscal de 2011 de 8,5% para
8,9% do Produto Interno Bruto
(PIB). É um porcentual três ve-
zes maior do que o limite defini-

do pela zona do euro a seus paí-
ses-membros. O país tem ainda
uma taxa de desemprego de
24,4%, a maior da região, e prevê
uma contração de 1,7% no PIB
este ano.

Partiu de Merkel a iniciativa
de convidar Rajoy para o pas-
seio. No sábado, a chanceler se
viu isolada na reunião de cúpula
do G-8 (grupo dos países mais
industrializados e a Rússia), em
Camp David, por suas posições
de radical defesa à austeridade
fiscal no continente – especial-
mente na Grécia e nos demais
países atingidos pela crise da dí-
vida na Europa.

Numa declaração prévia ao co-
municado final, os líderes do

G-8 reconheceram ser “imperati-
vo promover o crescimento e os
empregos” e concordaram ha-
ver receita própria para cada
país fortalecer sua economia.

No dia 23, os líderes europeus
se reunirão informalmente para
tratar da solução para a crise da
Grécia, onde o plano de ajuste
fiscal sofre ampla resistência so-
cial e política, e como evitar o
contágio aos outros países vulne-
ráveis a uma maior turbulência
financeira, como a Espanha. O
encontro formal se dará no fim
de junho, em Bruxelas, depois da
reunião de cúpula do G-20, o gru-
po das economias industrializa-
das e emergentes, no México.

Rajoy salientou ontem que a
Espanha também está concen-
trada em fazer as reformas estru-
turais necessárias para elevar a
produtividade e a competitivida-
de de seus produtos. Uma confe-
rência sobre investimentos na
Espanha, em setembro, terá a
presença de Merkel, disse ele.
Igualmente, Madri quer aprofun-
dar a transparência sobre os ban-
cos, para os quais prometeu aju-
da financeira com recursos orça-
mentários.

Uma auditoria nessas institui-
ções será realizada nos próxi-
mos dois meses por entidades
privadas, com a assessoria do
Banco Central Europeu (BCE).
Rajoy, entretanto, refutou a re-
cente declaração do presidente
da França, François Hollande,
que sugeriu o apoio financeiro
de fundos europeus aos bancos
espanhóis.

“Não acredito que o senhor
Hollande disse isso porque, logi-
camente, ele não sabe como está
a situação d os bancos espa-
nhóis”, afirmou Rajoy no sába-
do, ao chegar a Chicago.

Espanha reitera apoio
ao remédio de Merkel

Europeus
retomam
agenda de
crescimento
Líder grego, com apoio de Itália e França,
quer desafiar linha alemã de austeridade

Jamil Chade
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A chanceler da Alemanha, An-
gela Merkel, vai enfrentar for-
te pressão de líderes euro-
peus. O bloco realiza na quar-
ta-feira sua cúpula e chefes de
governo prometem reapresen-
tar projetos para promover a
volta do crescimento que, nos
últimos dois anos, foram rejei-
tadas por Merkel.

Hoje, o líder da esquerda radi-
cal na Grécia, Alexis Tsipras, ini-
cia uma turnê pela Alemanha e
França, para desafiar Merkel e
mostrar que, mesmo nesses paí-
ses, o plano de austeridade im-
posto por Berlim a Atenas não
tem o apoio de todos.

Segundo o jornal Financial Ti-
mes, a agenda da cúpula incluirá
ideias como a de permitir que o
fundo de resgate da Europa, com
€500 bilhões, seja usado para in-
jetarrecursos nos bancos em difi-
culdade pelo continente.

Nos Estados Unidos, o novo
presidente francês, François
Hollande, indicou que usará a cú-
pula para recolocar na agenda pa-
ra tratar da emissão de bônus eu-
ropeus. Nos últimos dias, Hol-
lande ganhou importantes alia-
dos, incluindo José Manuel Bar-
roso, presidente da Comissão
Europeia, e Mario Monti, primei-
ro-ministro da Itália.

O confronto até então silencio-
so entre políticos que defendem
medidas para incentivar o cresci-
mento e aqueles que insistem
que a austeridade é a única for-
ma de criar uma economia sus-
tentável eclodiu nas últimas se-
manas. Na semana passada, a cri-
se política na Grécia e o temor de
contágio pela Europa ganhou no-
vas dimensões, passando a fazer
parte dos debates do G-8.

Na agenda da cúpula, portan-

to, volta o debate sobre a utiliza-
ção de parte do fundo de resgate
para recapitalizar bancos. Só na
Espanha, o volume de dinheiro
necessário poderia chegar a €

100 bilhões. Outro projeto é o de
permitir que o Banco Central Eu-
ropeu (BCE) não tenha limite pa-
ra a compra de títulos da dívida
da Espanha e Itália, justamente
para frear o contágio. Mas Ber-
lim insiste que o BCE não tem
esse mandato e Merkel irá tentar
rejeitá-lo mais uma vez.

Eurobônus. Hollande ainda
costura com uma série de gover-
nos a ideia da emissão de euro-
bônus, na esperança também de
isolar Merkel e obrigá-la a ce-
der. A alemã vinha freando os
projetos por dois motivos: não
dar a impressão de que o contri-
buinte alemão pagaria pela cri-
se na Europa e não premiar paí-
ses que por anos não cumpri-
ram as regras básicas da UE.

Paralelamente aos projetos
para incentivar a recuperação
da economia europeia, a cúpula
também tratará do futuro da
Grécia, que vive um limbo políti-
co. Hoje, Tsipras, favorito nas
eleições gregas de 17 de junho,
iniciará uma viagem a Paris e
Berlim. O grego estará com o di-
rigente da Frente de Esquerda,
Jean-Luc Melenchon, e com o
Partido Europeu de Esquerda.
Não se descarta ainda um en-
contro com o Partido Socialis-
ta, de Hollande.

Amanhã, segue para Berlim,
onde se encontra com os diri-
gentes do partido Die Linke,
Gregor Gysi e Oskar Lafontai-
ne. Em ambos os casos, a meta é
a de demonstrar a Merkel que,
mesmo dentro da Alemanha,
sua ideia de que a Grécia preci-
sa manter a política de austeri-
dade para ser resgatada não

tem apoio.
Às vésperas de viajar, Tsipras

voltou a rejeitar o acordo com a
Europa, que inclui medidas de
austeridade econômica. “No
dia 18 de junho não haverá mais
memorando”, declarou neste
domingo Tsipras à rádio Skai.
Ele respondia à advertência do
ministro das Finanças alemão,
Wolfgang Schäuble, que disse
que, “se o acordo não for aplica-
do, não haverá ajuda econômica
para a Grécia”.

Schäuble voltou a insistir on-
tem que a única solução para a
Grécia será a manutenção dos
programas de austeridade. “A

solidariedade europeia não é
uma via de mão única”, decla-
rou em entrevista ao Bild, popu-
lar jornal alemão. “Dizer aos gre-
gos que não precisam aplicar os
acordos de austeridade é men-
tir para eles”, disse, em um reca-
do ao Syriza. O alemão ainda in-
sinuou que os partidos gregos
estariam barganhando, na apos-
ta de que Bruxelas não deixaria
a Grécia sair do euro por causa
do impacto que teria.

O italiano Monti optou por
um tom de conciliação. “Seja o
que se consiga na Grécia, não
haverá espaço para respirar na
Europa se uma agenda mais
substancial para o crescimento
não for adotada”, disse ontem à
rede CNN. “Estamos destruin-
do a demanda doméstica. Por-
tanto, precisamos ter uma ope-
ração por demanda pela Europa
para que haja uma expansão.”

Monti, apesar de pedir medi-
das de crescimento, admite que
não se pode sugerir aos gregos
que abandonem as reformas. “A
missão mais fundamental é pa-
ra proteger o euro”, afirmou.

● Agenda clara
As visitas que o grego Alexis
Tsipras fará pela Europa têm a
meta de minar, ao menos
parcialmente, a visão de que
somente os cortes de gastos
serão capazes de tirar a Europa
da crise. Ele quer apoio para
medidas que gerem crescimento
e, principalmente, emprego.

● Apertando o cinto

Em passeio de barco
com chanceler alemã,
líder espanhol disse que
o país será fiel à receita
de corte de gastos
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SÃO PAULO CAPITAL • ADOLFO PINHEIRO • ARICANDUVA SHOPPING • AUGUSTA • BUTANTÃ 
• CANTAREIRA • FREGUESIA DO Ó • INTERLAGOS • IPIRANGA • ITAIM • JABAQUARA • LAPA • 
LEOPOLDINA • MOEMA • MOOCA • MORUMBI • PAULISTA • PENHA • PINHEIROS • POMPEIA • 
PRAÇA RAMOS • RADIAL LESTE • REBOUÇAS • SANTANA • SANTO AMARO • SÃO BENTO • SÃO 
MIGUEL • TATUAPÉ • VERGUEIRO • VILA FORMOSA • VILA GUILHERME • VILA MARIA • VILA 
MARIANA • VILA SANTA CATARINA • VITAL BRASIL • GRANDE SÃO PAULO • ALPHAVILLE • BA-
RUERI • DIADEMA • GRANJA VIANNA • GUARULHOS • MAUÁ • MOGI DAS CRUZES • OSASCO 
• SHOPPING UNIÃO OSASCO • SANTO ANDRÉ • SÃO BERNARDO DO CAMPO • SÃO CAETANO 
DO SUL • SUZANO • TABOÃO DA SERRA • INTERIOR DE SÃO PAULO • BAURU • CAMPINAS • 
IGUATEMI CAMPINAS • GUARUJÁ • INDAIATUBA • LIMEIRA • MARÍLIA • PIRACICABA • PRAIA 
GRANDE • RIBEIRÃO PRETO SHOPPING • RIBEIRÃO PRETO • SANTOS • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS • 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO • SÃO VICENTE • SOROCABA • SOROCABA DOM AGUIRRE • DISTRITO 
FEDERAL • BRASÍLIA • MINAS GERAIS •  BOULEVARD SHOPPING BH • SAVASSI (BELO HORIZON-
TE) • UBERLÂNDIA - SHOPPING • PARANÁ • CURITIBA • LONDRINA • PORTO ALEGRE • SANTA 
CATARINA • BLUMENAU NORTE SHOPPING • JOINVILLE • RIO DE JANEIRO • BANGU • BARRA • 
CENTRO - RJ • DEL CASTILHO • GUADALUPE • GUANABARA • MADUREIRA • SHOPPING BOU-
LEVAR RIO IGUATEMI • GRANDE RIO DE JANEIRO • DUQUE DE CAXIAS • NOVA IGUAÇU •  SÃO 
GONÇALO SHOPPING • SHOPPING GRANDE RIO   (SÃO JOÃO DO MERITI). 
As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de 
promoções que envolvam trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em 
nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 unidades de cada produto ofertado na rede até o término 
desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No Televendas, exclusivamente para a ca-
pital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima de R$ 250,00. Para 
os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de 
mercadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação cadastral. 
Apresentação de CPF, RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para 
Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer CNPJ, documentos dos sócios, referências comerciais e 
bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada.

www.kalunga.com

Não abrimos embalagens

Ofertas válidas até 27.5.2012
ou enquanto durarem nossos estoques.

à vista

CD-R gravável
Com capacidade de 80 min, 
700 MB, 52x
Cód. 779769

pino com 25 CDs

13,90
R$ à vista

Notebook RF511SD6
(2ª geração)
Processador Core i5 de 2.5 GHz,
6 GB de memória, HD de 1 TB,
tela de 15,6”, Windows 7 Premium
Cód. 221290

 224,9010X R$
ou  R$ 2.249,00 à vistasem juros

149,9010x R$
ou  R$ 1.499,00 à vistasem juros

Notebook 
Processador Core i3 de 2.53 GHz,
4 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 15,6”, Windows 7 Basic
Cód. 221260

CD-R gravável
Pintable 
Com capacidade de 80 min, 
700 MB, 52x 
Cód. 387113

in,

pino com 50 CDs

32,20
R$ à vista

Ameaça. O grego Tsipras rejeita acordo de corte de gastos

EIRINI VOURLOUMIS/ NYT – 18/5/2012

Passeio. Após se isolar no G-8, Merkel pediu apoio a Rajoy

DIEGO CRESPO/EFE

MARIANO RAJOY
PRIMEIRO-MINISTRO DA ESPANHA
“Se quisermos crescer, temos de
fazer os cortes nos gastos e as
reformas estruturais. A aposta
do governo da Espanha é de
controle do déficit público.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2012, Economia & Negócios, p. B10.




