
O governo alemão mudou de po-
sição na sexta-feira ao mostrar
apoio à proposta da Comissão
Europeia de dar mais tempo à
Espanha para reduzir o déficit
orçamentário, num sinal de que
Berlim está preparada para ter
uma abordagem mais flexível
com os Estados da Zona do Euro
em recessão.

A Comissão Europeia pediu
nesta semana que a Espanha re-
ceba um ano a mais para reali-
zar os cortes exigidos, porque
existe a previsão de que o país
esteja em recessão neste ano e
no próximo. “A Espanha apre-
sentou um programa de estabili-
zação, com uma intenção clara
de atingir a meta de 3% em
2013”, disse o porta-voz do Mi-
nistério das Finanças alemão, Jo-
hannes Blankenheim.

“Nós apoiamos a Espanha em
seus esforços para implementar

as medidas necessárias. Mas
nós também reconhecemos
que, por causa dos desdobra-
mentos econômicos negativos,
será difícil para a Espanha atin-
gir suas metas.” Questionado se
isso significava apoiar a Espa-
nha dando mais tempo ao país,
respondeu: “acho que é isso que
eu estou dizendo.”

“A Espanha está fazendo suas
obrigações no procedimento de
déficit, portanto nós não vemos
razão para aumentar esse proce-
dimento”, acrescentou Blanke-
nheim. “O governo espanhol es-
tá se movendo de forma decisi-
va para implementar as refor-
mas exigidas e o governo ale-
mão está convencido de que es-
sa determinação será refletida
nos mercados.”

Madri quer reduzir seu déficit
orçamentário para 3% do PIB no
ano que vem. Mas tendo percebi-
do que o déficit de 2011 ficou
bem acima do esperado, teria
que cortar seis pontos percen-
tuais do déficit em dois anos para
chegar lá, um nível de corte que
economistas dizem que sufocaria
uma economia já em recessão. ■

O desemprego na Eurozona al-
cançou 11% em abril, um máxi-
mo histórico desde a criação do
bloco, e os especialistas pre-
veem que continuará crescen-
do, impulsionado pela situação
na Espanha, onde o índice é
duas vezes maior do que a mé-
dia europeia (24,3%). “A taxa
de desemprego, corrigida pelas
variações sazonais, chegou na
Eurozona a 11% da população
economicamente ativa em abril
de 2012”, afirmou o escritório
de estatísticas Eurostat.

Segundo os cálculos do Eu-
rostat, 17,40 milhões de pes-
soas estavam desempregadas
em abril na Eurozona, ou seja,
110 mil a mais do que no mês an-
terior. Desde a criação da união
monetária, em 1999, o desem-
prego nunca havia alcançado
estes níveis. E, por doze meses
consecutivos, a taxa de desem-
prego ultrapassou a marca de
10% na Eurozona.

“Levamos muito a sério es-
tes dados, que confirmam a ur-
gência da situação, que alcan-
çou níveis inaceitáveis”, disse
a porta-voz da Comissão Euro-
peia, Pia Ahrenkilde.

“Com a Zona do Euro dirigin-
do-se para uma contração do
PIB no segundo trimestre, e
com a confiança das empresas
em queda, é muito provável
que o desemprego na união mo-
netária continue aumentando,
até alcançar 11,5% no fim deste
ano”, prevê Howard Archer, da
IHS Global Insight.

A Espanha lidera os números
de desemprego dos 17 países da
Eurozona, com 24,3%, seguida
da Grécia (21,7% em fevereiro),
de acordo com o Eurostat. Já
Áustria (3,9%), Holanda e Lu-
xemburgo (ambos com 5,2%)
têm os menores índices.

O desemprego em Portugal
subiu a 15,5%, e na Itália atinge
10,2% da população economica-
mente ativa, nível recorde na
terceira economia na Eurozona,
segundo um cálculo provisório
publicado pelo instituto de esta-
tísticas Istat.

“Isto reflete as crescentes dis-
paridades entre os membros da
União Monetária”, opinou Mar-
tin van Vliet, do banco ING.
“Mostra que a economia da Zo-
na do Euro precisa desesperada-
mente de políticas expansionis-
tas (...) Devem ser adotadas o
quanto antes medidas drásticas
para frear a crise”, acrescentou.

Os dados europeus para a Espa-
nha coincidem com os divulga-
dos pelo Instituto Nacional de Es-
tatísticas (INE) espanhol, que re-
centemente indicou que 24,44%
da população economicamente
ativa deste país estava desem-
pregada em abril. Segundo o Eu-
rostat, os jovens espanhóis com
menos de 25 anos são particular-
mente atingidos, já que mais da
metade (51,5%) não encontra
trabalho.

Com o setor da construção
praticamente sem atividade
desde a explosão da bolha imo-
biliária, em 2008, depois de ter
sido o motor da economia, o
país oscila entre a recessão e
um fraco crescimento.

Segundo o Banco da Espa-
nha, a economia espanhola
“seguirá se contraindo” no se-
gundo trimestre, depois que o
PIB caiu 0,3% entre janeiro e
março. ■

María Lorente
AFP, Bruxelas

Mario Proenca/Bloomberg

Desemprego é de
11% na Eurozona

Alemanha aceita
prazo para redução
do déficit espanhol
Espanha terá um ano a mais
para reduzir déficit a 3% do
PIB e atender exigência da UE

Em uma embarcação decorada com mais de 10 mil flores
de seus jardins, a rainha Elizabeth II participou, ontem,
de um desfile de mil embarcações pelo rio Tâmisa,
em Londres, para comemorar seus 60 anos de reinado.
Aproximadamente um milhão de britânicos, vestidos
de vermelho, branco e azul, enfrentaram o vento
e a chuva para assistir à rainha percorrer, junto aos
príncipes Harry, William e a duquesa de Cambridge,
Catherine, a rota de 11 quilômetros de uma
das maiores flotilhas já vistas no rio.

A Espanha lidera
a lista, com 24,3%
de desempregados,
seguida da Grécia
com 21,7% e
Portugal (15,5%%)

Índice é recorde e equivale a 17,4 milhões de pessoas sem trabalho
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JOGO RECUADO

Seleção 
brasileira 
trocou de 
posição com a 
da Suécia, que 
subiu para 
o 4º lugar 

 ESTADOS UNIDOS  1
 ALEMANHA 2

 JAPÃO 3
 SUÉCIA 4
 BRASIL 5
 FRANÇA 6
 CANADÁ 7

 COREIA DO NORTE 8
 INGLATERRA 9
 AUSTRÁLIA 10
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Fonte: Fifa

A possibilidade de a Espanha pre-
cisar recorrer a uma ajuda exter-
na para resolver os problemas fi-
nanceiros de suas regiões autôno-
mas e dos bancos é cada vez
maior, segundo economistas,
que estimam que este resgate pos-
sa custar centenas de bilhões de
euros. Conduto, pedir ajuda para
a Europa ou para o FMI é, até este
momento, uma opção inaceitá-
vel para o governo conservador
de Mariano Rajoy.

Mas, após o anúncio público
do resgate do banco Bankia reali-
zado com mais de ¤ 23 bilhões, o
mais caro da história do país, a Es-
panha se viu pressionada pelos
mercados. O último indício dessa
possibilidade foi anunciado na
quinta-feira. No primeiro trimes-
tre, os investidores retiraram da
Espanha ¤ 97 bilhões, quase 10%
do PIB, para colocá-los no exte-
rior, um recorde.

David Mackie, economista-
chefe para a Europa do JP Mor-
gan, é da opinião que “o governo
espanhol quer que o Banco Cen-
tral Europeu compre diretamen-
te a sua dívida soberana e que os

mecanismos de ajuda europeus
recapitalizem seus bancos”.

Para calcular o custo desta in-
tervenção são possíveis dois mé-
todos: comparar com exemplos
anteriores (Portugal, Irlanda,
Grécia), levando em considera-
ção o tamanho da Espanha, quar-
ta maior economia da Eurozona,
ou analisar as necessidades de fi-
nanciamento do país.

A Espanha representa 12% da
economia da Eurozona, à frente
de Irlanda, Portugal e Grécia, que
juntos somam 6%. O resgate des-
ses três países custou ¤ 85 bi-
lhões, ¤ 78 bilhões e ¤ 292 bilhões
respectivamente, o que pressagia
um custo bem maior para Madri.

Quanto às necessidades de fi-
nanciamento do Estado, elas
equivalem a ¤ 86 bilhões em
2012, dos quais metade já foi obti-
da com emissões de dívida.

As comunidades autônomas
devem devolver este ano ¤ 36 bi-
lhões de empréstimos, aos quais
devem ser adicionados de ¤ 15 bi-
lhões a ¤ 16 bilhões para finan-
ciar seus déficits.

Os bancos, por sua vez, penali-
zados por seus ativos imobiliá-
rios tóxicos, precisarão de até ¤
60 bilhões, de acordo com o Insti-
tute of International Finance.

Mas um eventual resgate do
país deve atender às necessida-
des de vários anos. De acordo
com o cálculo realizado pelo HS-
BC, para três anos serão necessá-
rios ¤ 450 bilhões, ¤ 100 bilhões
apenas para os bancos.

O JP Morgan calcula que para
cobrir as necessidades até 2014 se-
rão necessários ¤ 350 bilhões,
dos quais ¤ 75 bilhões para o se-
tor financeiro.

Edward Hugh, economista in-
dependente em Barcelona, é pes-
simista. “Uma tentativa de salvar
a Espanha é provável, e é prová-
vel que ocorra em julho”, quan-
do o mecanismo de estabilidade
europeu estiver em operação. A
dificuldade, para ele, é que a Es-
panha “é demasiada grande para
que deixem cair e grande demais
para resgatar”, ressalta. ■

A seleção brasileira feminina de
futebol caiu uma posição, do
quarto para o quinto lugar, na
classificação mundial da Federa-
ção Internacional de Futebol (Fi-
fa) divulgada na sexta-feira. O
Brasil trocou de posição com a
Suécia, cuja seleção passou a
ocupar o quarto lugar no ran-
king da entidade.

A liderança continua com a
equipe dos Estados Unidos,
campeã olímpica e vice-cam-
peã mundial, à frente da Alema-
nha, segunda, e da campeã
mundial, a seleção do Japão,
que permanece na terceira posi-
ção. ■ AFP

A promotoria geral egípcia ape-
lará da sentença que condenou
o presidente deposto Hosni Mu-
barak à prisão perpétua. “O
promotor ordenou o início dos
procedimentos de apelação”,
informou um porta-voz do ór-
gão. A promotoria havia pedi-
do pena de morte.

A mesma sentença foi recebi-
da pelo ministro do Interior, Ha-
bib el Adli. Contudo, seus filhos
foram considerados inocentes
em relação às acusações de cor-
rupção e policiais de alto esca-
lão foram absolvidos.

A sentença gerou uma onda
de protestos. Defensores da de-
mocracia egípcia disseram que
a justiça não foi realizada. Mui-
tos, inclusive, interpretaram os
veredictos como prova de que o
clã de Mubarak ainda detém o
poder, já que o primeiro-minis-
tro de Mubarak foi bem-sucedi-
do no primeiro turno das elei-
ções presidenciais no país. A vo-
tação presidencial está marcada
para os dias 16 e 17 de junho.

“Não foi um veredicto justo e
há rejeição em massa da decisão
do juiz”, disse o manifestante,

Amr Magdy. “A praça de Tahrir
ficará lotada de manifestantes.
No Egito, a única maneira de
conseguir justiça é protestar,
porque todas as instituições ain-
da são controladas por autorida-
des do governo de Mubarak.”
Slogans contra o governo mili-
tar voltaram a ecoar na Tahir.
Os manifestantes pediam, com
gritos e cartazes, pena de morte
ao ex-ditador egípcio.

Aos 84 anos e após três déca-
das governando o Egito, Muba-
rak é o primeiro entre os líderes
afetados pela Primavera Árabe a
ser julgado em seu país. Ele foi
condenado como cúmplice na
morte de 850 opositores de seu
regime, durante os primeiros
dias de protesto antigoverno,
em 2011. Segundo o juiz do ca-
so, Ahmed Refaat, Murabak fa-
lhou ao não impedir que as for-
ças de segurança usassem ar-
mas letais contra manifestantes
desarmados.

Mubarak ouviu seu veredicto
com uma expressão impassível,
em uma maca hospitalar e usan-
do óculos escuros. Mas, ao ser le-
vado ao presídio de Tora, apre-
sentou uma “crise de saúde” se-
gundo a TV estatal egípcia e teve
de ser internado no hospital da
prisão. ■ AFP e Reuters

Seleção do
Brasil cai para
o quinto lugar

Khaled Desouki/AFP

Socorro à Espanha
pode custar ¤ 450 bi

Manifestantes ocuparam ontem
as principais ruas da capital
egípcia pedindo pena de morte

Promotoria apelará da
sentença de Mubarak

Temporada de furacões será menos ativa

Time brasileiro recuou do quarto
para o quinto posto no ranking
da Fifa, que é liderado pelos EUA

Joe Raedle/AFP

Operação para salvar a
Espanha pode ocorrer
em julho, quando
o mecanismo de
estabilidade europeu
estiver em operação

JP Morgan prevê que ajuda ao país deve chegar a ¤ 350 bilhões

Katell Abiven
AFP, Madri

Oficialmente, a temporada no Atlântico começou na sexta-feira e os
meteorologistas americanos preveem que será “menos ativa” do que nos
anos anteriores, mas alertaram as comunidades costeiras para que se
mantenham vigilantes. A NOAA (Agência Nacional Oceânica) prevê entre
9 e 15 tempestades com nomes e ventos de 62 km/h, das quais de quatro
a oito podem derivar em furacões, com ventos de 120 km/h. Nos últimos
30 anos, uma temporada média produziu três grandes furacões. AFP

FUTEBOL FEMININO

Julgamentodoex-ditadoregípcioprovocouprotestosemtodoopaís
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 36-37.




