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Dilma: crise depende do
‘Inexorável da Silveira’
Presidente insistiu na necessidade de reduzir exigências a países europeus
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ENVIADA ESPECIAL / MÉXICO

A presidente Dilma Rousseff
afirmou ontem que a Europa
será obrigada a tomar deci-
sões mais rápidas para enfren-
tar a crise financeira e a da dívi-
da soberana e para retomar o
crescimento econômico por
pressões “inexoráveis” do
mercado, de setores políticos
e da própria sociedade.

Um compromisso expresso
com essa linha de ação, entretan-
to, não foi extraído dos europeus
na sétima reunião de cúpula do
G-20. Esse era o principal objeti-
vo do encontro, encerrado on-
tem no México.

Dilma recorreu a uma paródia
do personagem Sobrenatural de
Almeida, criado pelo dramatur-
go e jornalista Nelson Rodri-
gues, para descrever sua expecta-
tiva de que os europeus tomem,
rapidamente, medidas mais ur-
gentes para evitar o colapso da
economia mundial. A mensagem
do G-20 em San José de los Ca-
bos, para ela, não cairá no vazio.

“Existe um personagem, e ele
é internacional, que se chama
Inexorável da Silveira. As coisas
não são do jeito que nós escolhe-
mos. Se (os europeus) vão espe-
rar ou não tomar as medidas é
uma combinação de decisões po-
líticas com reações de mercado e
da pressão popular”, afirmou.

Segundo Dilma, é preciso cha-
mar as situações, por mais difí-
ceis que sejam, pelo nome real.
No caso atual, o “nome” é inexis-
tência de um Estado multinacio-
nal como sustentáculo de uma
moeda regional, o euro. Essa
omissão não permite ao Banco
Central Europeu (BCE) ser um
emprestador de última instân-
cia aos países e suas instituições.

Em sintonia com as avaliações
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), do Banco Mundial e
dos EUA, o governo brasileiro
acredita ser necessário para a Eu-
ropa aprofundar sua integração,
pela construção da unificação fis-
cal – portanto, também das dívi-
das soberanas – e bancária.

Mas, no momento, não há ou-
tra saída senão entender a com-

plexa posição dos europeus e
suas limitações. O papel do
G–20 não é “pontificar” as ações
para a zona do euro nem de apre-
sentar “fórmulas mágicas” a paí-
ses soberanos, insistiu. Questio-
nada se havia entrado numa fase
“paz e amor”, ela reagiu.

“Eu estou pagando o preço de
tudo isso e protesto veemente-
mente. Não é que eu seja paz e
amor, mas eu também não acho
que a minha atitude pode ser a
de fazer receitas fáceis para os
outros cumprirem”, desabafou.

Crescimento. Dilma insistiu na
necessidade urgente de reduzir
as exigências de ajuste nas con-
tas públicas aos países europeus
mais endividados para permitir
crescimento em curto prazo na
região. Reconheceu que as taxas
mais rasas de expansão da ativi-
dade no Brasil se devem, em par-
te,à crise na Europa e à fraca recu-
peração dos EUA. “Não somos
uma ilha. Temos capacidade de
resistir. Mas outros países em de-
senvolvimento não a têm.”

A flexibilização dos compro-
missos fiscais tem a oposição da
chanceler alemã, Angela Merkel,
com quem a presidente brasilei-
ra conversou na manhã de on-
tem. Segundo Dilma, o G-20 per-
cebe a necessidade de consoli-
dar as contas públicas sem obs-
truir a possibilidade de expan-
são das economias. “Essa é a nos-
sa experiência”, afirmou, ao des-
tacar as crises fiscal, bancária e
cambial sofridas pelo País em dé-
cadas passadas. Dilma lembrou
como, nos períodos de crise no
Brasil, havia resistência na socie-
dade às condições impostas pelo
FMI para aprovar o resgate. E o
mesmo ocorre hoje em países eu-
ropeus, como a Grécia.

Comparação. Dilma recorre a personagem de Nelson Rodrigues
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B9.




