
Osegundo pacote de resgate gre-
go da zona do euro e do Fundo
Monetário Internacional (FMI) é
a base para o crescimento econô-
micodaGrécia e para a criaçãode
empregos, disseram dois oficiais
da União Europeia depois dos re-
sultados preliminares da eleição.
“O segundoprogramade ajus-

te econômico entre a Grécia e o
Grupo Europeu é a base na qual
se construirão o crescimento, a
prosperidade e os empregos para
o povo grego”, disseramemnota
conjunta o presidente da Comis-

sãoEuropeia, JoséManuel Barro-
soeopresidentedaComissãoEu-
ropeia, Herman Van Rompuy.
“Continuamos prontos para

ajudar aGrécia a atingir esses ob-
jetivos", afirmaram, antes do iní-
cio do encontro das 20 maiores
nações em desenvolvimento, o
G20, noMéxico
A chanceler alemã Angela

Merkel se manifestou laconica-
mente sobre o resultado eleitoral
grego, reafirmandoqueconsidera
queaGrécia“respeitará seuscom-
promissos europeus”. ■ Reuters

AAlemanhaestádisposta adiscu-
tir os prazos necessários para a
aplicaçãodas reformas naGrécia,
declarou ontem o ministro ale-
mãodasRelaçõesExteriores,Gui-
doWesterwelle. “Nãodevehaver
mudançasubstancialnoscompro-
missos” assumidos pela Grécia
com seu programa de reformas,
mas“posso imaginar, semproble-
mas, uma negociação sobre no-
vos prazos”, disse oministro.
Para justificar esta flexibilida-

de, o ministro destacou que a
Grécia viveu “umaparalisia polí-
tica nas últimas semanas devi-
do às eleições”. “Os cidadãos co-
muns não podem ser punidos,
especialmente porque já supor-
taram cortes drásticos”.
Até o momento, Berlim se

manteve inflexível sobre o pro-
grama de reformas negociado
por Atenas com a União Euro-
peia (UE) eoFundoMonetário In-
ternacional (FMI) em trocado so-
corro financeiro, tanto em rela-
ção ao conteúdo quanto aos pra-
zos decretados.
“Estamos dispostos a assumir

a solidariedade na Europa, mas
não podemos aceitar a anulação
dos compromissos assumidos”.
Oministro alemão é o primei-

ro dirigente europeu a se mani-
festar após a vitória do partido
de direita (pró-euro) Nova De-
mocracia nas eleições legislati-
vas deste domingo.
O ministro belga das Relações

Exteriores, Didier Reynders, foi
no mesmo sentido ao destacar
que“existe apossibilidadedediá-
logo” sobre a revisão dos prazos,
mas “não queremos dar umche-
que em branco” à Grécia. “A Eu-
ropa está aberta ao diálogo com
a Grécia (...). Sempre é melhor
ter pela frente gente que deseja
negociar”, afirmou.■ AFP

Opartido de direita NovaDemo-
cracia venceu as eleições legisla-
tivas naGrécia e propôs um “go-
verno de união nacional” para
sair da crise econômica e man-
ter o país na zona do euro. O lí-
der da Nova Democracia, Anto-
nis Samaras, pediu a “todas as
forças políticas que se unam em
torno do objetivo de manter o
país no euro (...) formando um
governo de união nacional”. A
Grécia “não pode perder mais
um minuto”, afirmou.
O chefe da esquerda radical,

Alexis Tsipras, admitiu a derro-
ta e negou a participação do seu
grupo no eventual governo de
união nacional. “Telefonei a Sa-
maras para lhe cumprimentar,
ele pode formar um governo”,
disse Tsipras, cujo partido che-
gou na segunda posição. “Va-
mos ficar na oposição e repre-
sentar a maioria do povo contra
o memorando” de rigor fiscal
imposto pela União Europeia e
pelo FMI.
Já o líder dos socialistas do Pa-

sok, Evangélos Vénizélos, con-
dicionou a participação do seu
partido em um governo de
união nacional a uma presença
ampla da esquerda, incluindo
os radicais de Tsipras. “Um go-
verno de responsabilidade na-
cional supõe a participação de
todas as forças da esquerda”, in-
cluindo os radicais do Syriza.
Segundo projeções do minis-

tério do Interior baseadas emur-
nas apuradas, a Nova Democra-

cia obteve 29,5% dos votos, o
que lhe garante 128 das 300 ca-
deiras do Parlamento, contra
27,1% para a esquerda radical
Syriza (72 cadeiras). Os socialis-
tas do Pasok aparecemna tercei-
ra posição, com 12,3% dos vo-
tos (33 cadeiras).
A diferença entre o percen-

tual de votos e o número de ca-
deiras se deve ao fato de que a
Constituição grega atribui 50 ca-
deiras suplementares ao partido
vencedor das eleições.

A dirigente da direita Dora
Bakoyannis foi a primeira a pro-
clamar a vitória da NovaDemo-
cracia: “Somos o primeiro e che-
gou a hora de formar um gover-
no de união nacional para sair
da crise”.
A Nova Democracia afirma

ser o "fiador" da permanência
da Grécia na zona do euro, mas
quer “renegociar” o memoran-
do do plano de ajuste acertado
comUnião Europeia (UE), Ban-
co Central Europeu (BCE) e Fun-

do Monetário Internacional
(FMI). O memorando permitiu
ao país obter um socorro finan-
ceiro para evitar a falência.
O Eurogrupo comentou a vi-

tória da direita afirmando que
espera a rápida formação de um
novo governo. “Esperamos a
formação de um novo governo
na Grécia” que coloque o país
no caminho do crescimento e
cumpra com o plano de austeri-
dade acertado comBruxelas, as-
sinalou o Eurogrupo. ■ AFP

O euro avançava frente ao dólar
e ao iene, na abertura dos negó-
cios da segunda-feira na Ásia,
como reflexo da vitória da direi-
ta conservadora nas eleições gre-
gas. A moeda europeia estava
cotada a US$ 1,2738 e ¥ 100,70
em comparação comUS$ 1,2644
e¥ 99,47 no fechamento dos ne-
gócios sexta-feira.
Nomercado australiano, o eu-

roatingiuamáximade três sema-
nas contra o dólar, sendo nego-
ciado US$ 1,2730, segundo da-
dosdaReutersnasprimeiras ope-

raçõesde segunda-feira, emcom-
paração comUS$ 1,2655quemar-
cou o fechamento na sexta-feira.
O Fundo Monetário Interna-

cional (FMI) também assinalou,
ontem, a disposição de traba-
lhar com o próximo governo
grego. “Estamos prontos para
nos comprometer com o novo
governo e para ajudar a Grécia a
atingir seu objetivo de restaurar
a estabilidade financeira, o cres-
cimento econômico e o empre-
go”, indicou o organismo emco-
municado. ■ Agências
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




