
Ovice-líderparlamentardoParti-
doDemocrata-CristãodaAlema-
nha,Michael Fuchs, deu um forte
aviso à Grécia ao dizer que a Ale-
manha não hesitará em vetar
mais ajuda para o país se houve
qualquer sinaldequeaGrécianão
está cumprindo as condições do
resgate.Oscomentários, feitospe-
lo político do partido da chance-
lerAngelaMerkel são um sinal de
que a frustração comaGrécia en-
tre parlamentares da situação es-
tá se aproximando do limite.
A troica — grupo formado pela

Comissão Europeia, Banco Cen-
tralEuropeu(BCE)eFundoMone-
tário Internacional (FMI)- deve
decidirsobreodesembolsodapró-
xima parcela do pacote de resgate
de ¤ 130 bilhões em setembro.
“Mesmo que o copo esteja

meio cheio, isso não será sufi-
ciente para um novo pacote de
ajuda. A Alemanha não pode e
não irá concordar com isso”,
afirmou Fuchs ao jornal alemão
Handelsblatt.
“Há muito tempo nós chega-

mos ao ponto em que os gregos
devem mostrar que são capazes

de entregar uma mudança.
Uma política de última, última,
última chance não funcionará
mais e deve chegar ao fim.”
Merkel sugeriu no passado

que cortar a ajuda à Atenas,
uma ação que provavelmente ti-
raria o país da Zona do Euro, car-
rega muitos riscos ao bloco.
Mas ela voltou de suas férias

esta semana sob forte pressão
dos aliados conservadores para
estabelecer um limite, indepen-
dentemente das consequências.
Nas últimas semanas, mem-

bros seniores dos partidos de
coalizão de Merkel — a União
Social Cristã e os Democratas Li-
vres — afirmaram que uma saí-
da da Grécia da Zona do Euro se-

ria tolerável. Um deles previu
que o país deixará o blocomone-
tário até o final deste ano.
O governo grego precisa de

¤ 11,5 bilhões emfinanciamentoe
colocaroprogramaderesgateno-
vamenteno lugar.Casonão rece-
ba pelo menos parte da ajuda nas
próximas semanas, o país corre o
risco de ficar sem dinheiro. ■

Michelle Martin
Berlim, Reuters

Merkel sob pressão para ser
mais rigorosa com a Grécia

Thomas Peter/Reuters

Hannelore Foerster/Bloomberg

Osbombeiroscontinuamalutar contrao fogoontemna ilhadeLaGomera,no
arquipélagodasCanárias,deondemilharesdepessoas foramevacuadas, enquanto
outro incêndio florestalmatoudoisbombeirosnosudestedaEspanha.Domingo
ànoite, cercade3.000moradoresdeumaregiãoacidentadadosudoesteda
ilha foramretiradosdosvilarejos invadidospela fumaçaereagrupadosnacosta.
Por turnoseembarcos,únicomeiodedeixararegiãocosteira, aproximadamente
900pessoasconseguiramchegaraSanSebastian,principal localidadeda ilha.AFP

Diante da instabilidade nomer-
cado de dívida da Zona do Euro,
os investidores continuam pa-
gando para emprestar dinheiro
à Alemanha, que ontem emitiu
bônus a seis meses a uma taxa
de juros negativa que marcou
um novo recorde em baixa, in-
formou o Bundesbank.
Foram colocados colocou ¤

3,77 bilhões a seis meses com
um rendimento médio de me-
nos 0,0499%, um novomínimo
histórico para este título a curto
prazo. A taxa desta segunda-fei-
ra bate o recorde em baixa esta-
belecido na emissão anterior do
mesmo tipo, ocorrida no dia 9
de julho, quando a taxa de juros
foi de menos 0,0344%.
Uma taxa negativa significa

que os investidores estão, na
realidade, pagando para em-
prestar dinheiro à Alemanha,
cujos bônus são considerados
umativo seguro na Europa, e is-

so porque preferem perder par-
te de seu investimento em vez
de financiar países considera-
dos arriscados, especialmente
Grécia, Espanha e Itália.
Emuma emissão de ummon-

tante inicial de ¤ 4 bilhões, a de-
manda total foi de ¤ 4,745 bi-
lhões, inferior à domês passado
que totalizou ¤ 5,48 bilhões. ■

Vice-líderdopartidodachancelerdiz queAlemanhapodevetarnovaajudaaopaís, seosajustesnão foremfeitos

ESPANHA VOLTA A SER ASSOLADA POR INCÊNDIOS

A economia da Grécia recuou
6,2% no segundo trimestre, ao
passo que o aperto promovido
para cortar os déficits continua-
ram impactando o crescimento,
prejudicando os esforços para
atingir as metas estabelecidas
pelos credores internacionais.
No quinto ano consecutivo

de recessão, a contração econô-
mica tem levado o desemprego
para níveis recordes, com quase
um em cada quatro gregos de-
sempregado, e espera-se ainda
mais sofrimento pela frente.
“Isso não é uma grande sur-

presa, nós sabíamos que a eco-
nomia grega continuava sofren-
do, mas há algum sinal de que a
taxa de declínio está começan-
do a diminuir”, afirmou o eco-
nomista-chefe da agência de
pesquisaMarkit, ChrisWilliam-
son. A estimativa preliminar do
PIB segue um declínio de 6,5%
no trimestre anterior. ■ George
Georgiopoulos, Reuters

Investidores pagam para
emprestar ao Bundesbank

Santiago Ferrero/Reuters

Juronegativobaterecorde

PIB grego
recua 6,2%
no trimestre
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AngelaMerkel podeendurecer comosgregos, sobpressão dos aliados conservadores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




