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Cidadãos defendem euro, mostra pesquisa
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Itália seria frágil.
— Os indeciso s mo stram
que há espaço para discussões. Não é, de maneira alguma, um assunto encerrado
— afirmou Wright.
Após o fracasso da Grécia

clu

sobre a moeda única.
Cerca de 10% dos entrevistados, no entnato, preferiram
não se man ife star . Isso, de
acordo com o Ipsos, mostraria que a ligeira vantagem
pró-euro na A lem anha e na

em formar um governo de coalizão, autoridades da União Euro peia (UE) vêm afirmando
que o país pode selar seu destino na zona do euro com as eleições de 17 de junho . Teme-se
que o partido de esquerda ra-

dical Syriza, que já avisou que
não manterá as atuais medidas
de austeridade, saia vencedor.
Isso já levou vários ministros
do bloco a falarem abertamente numa possível saída da Grécia da zona do euro.

Ipsos: intenção de viajar
é a menor em oito anos
Mas o premier inte rino da
Grécia, Panayiotis Pikrammenos, afirmou ontem que é "evidente" que o país continuará
na zon a do euro. Seg und o o
jornal grego "Kathimerini", ele
disse ainda, depois de se reunir com diversas autoridades
da UE, que é "evidente " que
Atenas precisa cumprir os termos do acordo de resgate.
Outra pe squisa do Ipsos
mostra com o a crise está afetando o dia a dia dos europeus.
Apenas seis entre dez pessoas
pretende viajar no período de
ju nho a setemb ro (verão no
Hemisfério Norte), o meno r
patamar em oito anos.»

é

economistas já discutem cenários para uma possível divisão da moeda única, os cidadãos comuns querem permanecer no euro. Da Alemanha à
Grécia, as pessoas votariam
pela permanência na zona do
euro se seus países realizassem um referendo amanh ã,
aponta pesquisa do instituto
Ipsos feita com os países que
estão no centro dos debates
sobre a dívida.
Seis em cada dez eleitores em
Grécia, Alemanha, França, Itália
e Espanha disseram que optariam pela permanência de seus
países no euro. Na Grécia, vista
como prestes a deixar a moeda
única, o apoio é o maior de todos: chega a três quartos dos
eleitores. Na Alemanha e na Itália, no entanto, o apoio à moeda
única ficou em 57%.
— Indep enden temen te da
turbulência e do debate que
está sendo conduzido nesses
paíse s cruciais, parece que,

ex

por enquanto, as pessoas querem permanecer no euro —
disse à agência de notícias
Reuters o vice-presidente sênior de assuntos públicos globais do Ipsos, John Wright.
A pesquisa também apurou
se as pessoas eram favoráveis
a um referendo sobre o euro. O
maior apoio foi na Alemanha:
sete em cada dez eleitores se
manifestaram a favor de um
plebiscito.
— Talvez seja uma questão
de "se um cair, todos cairão",
mas ainda assim, dadas as alternativas, a população nesses
países-chave parece estar do
mesmo lado . As pessoas não
querem abandonar o euro, pelo menos por enquanto — disse Wright.
Na França, que cada vez mais
vem assumindo uma posição
pró-crescimento e antiausteridade, os eleitores mostraram
entusiasmo com o euro. Quase
três quartos afirmaram que votariam "Sim" em um referendo
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População de países-chave da crise apoiam plebiscito sobre moeda única. Premier diz ser 'evidente' que Grécia fica no bloco
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Para analistas, Hollande se impôs na UE
ar

Foi a 1° cúpula em anos que não foi dominada por Merkel, afirma 'Der Spiegel'

• BRUXELAS e PARIS. Em se u pri-
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meiro encontro de cúpula da
União Europeia (UE), o novo
presidente francês, François
Hollande, conseguiu se impor e
dar o tom das discussões. Essa
foi a avaliação de analistas e da
revista alemã "Der Spiegel" sobre a reunião encerrada quartafeira em Bruxelas. Segundo a
"Spiegel", o "primeiro encontro
em anos que não foi dominado
pela chanceler Angela Merkel".
Em sua estreia na UE, Hollande
mostrou que a França será mais
assertiva no futuro.
No jantar informal dos líderes
da UE, na quarta-feira, Hollande
defendeu a emissão de eurobô-

nus. A Alemanha sempre se declarou contra esses papéis, e,
ao chegar à cúpula, Merkel afirmara que o assunto não seria
discutido. Depois da reunião, o
premier italiano, Maior Monti,
afirmou que a maioria dos países apoia a proposta de Hollande. Já o francês disse que um
país se mostrou mais contrário
aos eurobônus que a própria
Alemanha, sem revelar qual.
Ao defender os eurobônus e
uma agenda de crescimento,
Hollande mostrou, segundo a
"Spiegel", que a dupla Merkozy
(fo rm ada por Merkel e o expre sidente francês Nicolas
Sarkozy) e a sim biótica rela-

ção entre os dois países agora
fazem parte do passado.
— Fiquei surpreso, ao vir
aqui, em ver como a eleição de
François Hollande mudou o jogo. Não estou dizendo que tudo mudou, mas o clima é diferente — disse o novo premier
francês, Jean-Marc Ayrault, assumidamente germanófilo.
Hollande também mostrou
seu distanciamento em relação
à Alemanha ao fazer sua primeira reunião bilateral com o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. Sarkozy sempre se
encontrava antes com Merkel.
—A relação com a Alemanha
é muit o importante, mas não

vou me afastar dos outros países — disse Hollande.
Um de seus assessores disse
à agência de notícias Reuters
que Hollande "não acredita em
um duopólio":
— Ele não vai tentar trocar
"Merkozy" por "Frangela" ou
Merklande". Ele quer que a
parceria (dos dois países) esteja a serviço da Europa — disse esse assessor, que pediu para não ser identificado.
O objetivo da cúpula era
aprofundar o debate para o próximo encontro, no fim de junho.
Houve apenas uma declaração
de que os países da UE nã o
abandonarão a Grécia.»
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nou a zona do euro no primeiro trimestre, mas que começa
a mostrar sinais de retração. O
índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês)
do instituto Markit caiu para
45,0 pontos este mês ante 46,2
pontos em abril. Uma leitura
abaixo da marca de 50 pontos
indica contração da atividade.
"A queda de maio na produção manufatureira foi a mais
profunda em quase três anos,
e o atual período de queda de
novos pedidos agora quase
atinge a duração, embora não
a profundidade da contração
de 2008 e 2009", disse o economista sênior do Markit, Tim
Moore, em comunicado.
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pelas exportações, a economia da Alemanha cresceu 0,5%
no primeiro trimestre. O avanço confirma o vigor da maior
economia da Europa, mas também aponta para possíveis
vulnerabilidades, caso a crise
da dívida na zona do euro piore. A queda dos estoques subtraiu 0,4% do Produto Interno
Bruto (PIB, conjunto de bens e
serviços produzidos) do país.
Mas os dados de crescimento
sazonalmente ajustados, que
confirmaram uma estimativa
anterior, mostraram que a Alemanha superou confortavelmente os temores de recessão
depois de encolher 0,2% no
fim do ano passado.
As export açõe s subira m
1,7% no trimestre após recuarem 1,5% nos últ im os três
meses de 2011, e o consumo
privado avançou 0,4% após
uma cont raçã o de 0,2% no
quarto trimestre do ano passado. A economia alemã superou a de seus parceiros depois de se recuperar da crise
financeira de 2008/09 e tem
consistentemente ignorado
as preocupações com a dívida que afetam países periféricos da zona do euro e se espalham pelo bloco.
— Enquanto a zona do euro
está ainda buscando crescimento, a Alemanha tem isso —
disse o economista do ING
Carsten Brzeski. — A queda
dos estoques, porém, foi um
claro alerta para o crescimento nos próximos trimestres,
refletindo um enfraquecimento nas novas encomendas.
Outro dado preocupante
veio do setor industrial alemão, que encolheu no ritmo
mais rápido em três anos em
maio, renovando preocupações sobre a resistência da
maior economia da Europa,
que provavelmente impulsio-
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Exportações puxam desempenho, mas analistas
já veem sinais de vulnerabilidade à crise da UE

Bolsas europeias
fecham em alta

A atividade empresarial no
setor de serviços cresceu no
mesmo ritmo do mês passado
com uma leitura de 52,2 pontos, ultrapassando as previsões de uma pesquisa da
agência Reuters de uma queda para 52 pontos. Mas esse
resultado não compensou a
taxa de contração na manufatura, e o índice composto —
que combina os dados dos setores manufatureiro e de serviços — caiu abaixo da marca
de 50 pontos pela primeira
vez em seis meses, para 49,6
ante 50,5 em abril.
Ontem, os investidores aproveitaram para comprar ações
europeias consideradas baratas, apostando que dados frágeis sobre a economia poderiam levar a novos estímulos
por parte de bancos centrais,
mas com a crise na Grécia ainda não resolvida, esse rali é
visto como de curta duração.
O índice de Londres subiu
1,59%; o de Frankfurt, 0,48%; e
o de Paris, 1,16%. Em Madri,
houve alta de 1,46%, em Milão,
1,13%, e em Lisboa, 0,20%.»
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 maio 2012, Economia, p. 32.

