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Setores do governo da chance-
ler da Alemanha, Angela Mer-
kel, ainda resistem, mas on-
tem o presidente do Banco
Central Europeu (BCE), Ma-
rio Draghi, recebeu um supor-
te de peso em favor da inter-
venção da autoridade monetá-
ria no mercado de dívidas so-
beranas na Europa. Reunidos
em Roma, o presidente da
França, François Hollande, e o
primeiro-ministro da Itália,
Mario Monti, anunciaram seu
apoio formal ao que chama-
ram de ‘escudo antispread’, o
programa de compra de dívi-
das que deve ser lançado ama-
nhã, em Frankfurt.

O encontro entre Hollande e
Monti, o terceiro desde maio,
quando o francês tomou posse,
selou o acordo entre os dois paí-
ses em favor da adoção de medi-
das heterodoxas para enfrentar
a crise da zona do euro. A dois
dias da reunião do comitê de
política monetária do BCE, os
dois líderes políticos tornaram
público o apoio à iniciativa pre-
gada por Mario Draghi. “Há ta-
xas de juros elevadas demais na
Europa, em um momento em
que os planos de redução da dí-
vida foram implantados em cer-
tos países”, afirmou Hollande.

“Baixar os juros é o papel de to-
dos os que têm vocação a inter-
vir na zona euro, e em especial
do BCE.” Para Hollande, a dife-
rença de taxas de juros – os
spreads – entre países da União
Europeia “são graves entraves
sem nenhum fundamento”, ar-
gumentou.

Nos últimos 12 meses, o
spread entre juros cobrados

por títulos da dívida da Alema-
nha e da França chegam a ser
negativos, enquanto os gover-
nos da Espanha e da Itália en-
frentam taxas de refinancia-
mento cada vez maiores.

Enquanto a Alemanha refi-
nancia seus títulos com valida-
de de 10 anos a taxas de 1,3%, a
França paga 2,2% de juros. Já a
Itália vem arcando com 6,5%,

enquanto os yields (retornos)
cobrados da Espanha já supe-
ram os 7% – um nível considera-
do insustentável por multipli-
car a dívida.

Condições. O princípio do “es-
cudo antispread” foi aprovado
pelos chefes de Estado e de go-
verno da União Europeia na reu-
nião de cúpula de 28 e 29 de ju-

nho. Pela decisão, o Mecanis-
mo Europeu de Estabilidade
(MEE) foi autorizado a adqui-
rir títulos de dívidas soberanas
de países em dificuldade. As
condições dessa intervenção,
entretanto, ainda não foram de-
finidas. Com a provável decisão
do BCE de quinta-feira, a autori-
dade monetária da zona do eu-
ro também passará a intervir.

Segundo Mario Monti, a Itá-
lia não necessariamente usará
o “escudo" para reduzir a pres-
são sobre sua dívida, mas a op-
ção precisa estar disponível. “É
preciso que vários países façam
pouco a pouco progressos de
política econômica”, disse o
premiê, ponderando: “Mas tam-
bém é preciso que a União Euro-
peia reconheça o esforço, para
que os spreads que não têm ne-
nhuma relação com a saúde eco-
nômica parem de aumentar”.

Usando uma expressão mui-
to empregada por Merkel, Mon-
ti afirmou que os países da zona
do euro devem “fazer o dever
de casa”. “Mas isso não é sufi-
ciente”, ressaltou.

Além de apoiar a eventual de-
cisão do BCE de intervir, Fran-
ça e Itália já começaram a pres-
são política para que a próxima
cúpula da União Europeia, em
18 e 19 de outubro, resulte em
novas medidas para aumentar a
união bancária e a integração
de políticas econômicas e mo-
netárias.

Na cúpula anterior, realizada
em junho, Merkel foi considera-
da a grande derrotada do encon-
tro, quando Hollande, Monti e
o primeiro-ministro espanhol,
Mariano Rajoy, isolaram a chan-
celer alemã e impuseram as con-
dições para o acordo multilate-
ral.

Desemprego entre jovens
deve aumentar, prevê OIT

● A troica de credores interna-
cionais da Grécia sugeriu ao go-
verno do país mudanças nas leis
trabalhistas, incluindo o aumento
no número de dias trabalhados
na semana de cinco para seis. A
informação consta de e-mail que
foi enviado por representantes
da troica para os Ministérios de
Finanças e do Trabalho do gover-
no grego, segundo divulgado pe-
lo jornal local ‘Imerisia’.

Além do aumento da semana
de trabalho, as propostas inclui-
riam também a redução do des-
canso mínimo entre os turnos
para 11 horas, a diminuição na
indenização por demissão e um
prazo menor de aviso prévio. /
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França e Itália apoiam ‘escudo antispread’ do BCE
Às vésperas da reunião da autoridade monetária, Hollande e Monti defendem intervenção do banco no mercado de dívidas para ‘reduzir especulação’

Troica sugere semana
de seis dias na Grécia

Até o final de outubro, o CIEE contará com mais 
70 salas distribuídas em cinco novos polos de ca-
pacitação do programa Aprendiz Legal,  realizado 
para apoiar o cumprimento da Lei 10.097/00, que 
obriga a contratação de jovens de 14 a 24 anos para 
formação profissional por empresas de médio e 
grande porte. O destaque é para o segundo Prédio 
Escola do CIEE (Prédio Escola CIEE Bacelar),
que será inaugurado em 10/10, quarta-feira 
às 18:30min., na rua Dr. Bacelar, 1.080, Vila 
Clementino. Os outros quatro núcleos contam com 
parcerias da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), Faculdade Anhanguera, Faculda-
de Zumbi dos Palmares e Programa Educacional 
Capuano (PEC). Graças à sua descentralização, os 
novos polos atendem todas as regiões da capital, 
funcionando como centros de inclusão social dos 
jovens, em especial os menos favorecidos, que 
contam com uma série de benefícios adicionais 

gratuitos: palestras, oficinas, cursos, uniforme, 
lanches, apoio de assistentes sociais para a intera-
ção com famílias e empresas, atividades culturais e 
esportivas extracurriculares, entre outros.

Atenção: Após o fechamento da edição anterior do 
CIEE Informa, o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) publicou a portaria 1.313, prorrogando para 
30/11 a entrada em vigor das mudanças nos programas 
de aprendizagem previstas pela portaria 723.
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NOVOS POLOS DE APRENDIZAGEM

� Gerações X, Y e Z e escolha profissional. Palestra de Caioá Lemos, psicóloga, 
mestre e doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pelo 
Instituto de Psicologia da USP, no 24º Ciclo de Orientação e Informação 
Profissional. 11/9, terça-feira, às 8h30min., no Teatro CIEE, com café 
da manhã.

Quais os principais problemas 
do Brasil? Como resolvê-los? 
Como reflexão, 73 ideias po-
dem ser encontradas no livro 
Diálogo Nacional – Repensan-
do o Brasil, de Ruy Martins 
Altenfelder Silva, presidente 
do Conselho de Administração 
do CIEE e Alexandre Artacho 

Altenfelder Silva, produtor do 
programa televisivo Diálogo 
Nacional, lançado no Espaço 
Sociocultural – Teatro CIEE, no 
último dia 29. O livro privilegia 
temas sobre ética, política, 
educação e desenvolvimento, 
ao lado de 38 boas notícias so-
bre o Brasil nos últimos anos.

LIVRO TRAZ REFLEXÕES SOBRE O BRASIL

Inscrições obrigatórias e gratuitas: www.ciee.org.br/portal/eventos. O Espaço Sociocultural � Teatro 
CIEE está localizado na Rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi.  Informações: tels. (11) 3040-6541/6542.

� Direito concorrencial e reorganização do Cade. Seminário com pronunciamento de Ruy Martins 
Altenfelder Silva, presidente do Conselho de Administração do CIEE/SP e presidente do Conselho Di-
retor do CIEE Nacional; João Grandino Rodas, reitor da USP e ex-presidente do Conselho 
Administrativo de Direito Econômico (Cade) e Mércio Felsky, ex-presidente do Cade e 
presidente do Conselho de Administração do CIEE Santa Catarina. Haverá palestras de 
Vinícius Marques de Carvalho, presidente do (Cade), Hebe Romano, ex-conselheira 
e Gesner de Oliveira, ex-presidente do Cade e conselheiro do CIEE. A coordenação dos 
debates é de Antonio Garbelini Junior, conselheiro do CIEE. 6/9, quinta-feira, às 

8h30min., no Teatro CIEE, com café da manhã.

Prédio Escola CIEE Bacelar totalmente dedicado aos aprendizes.

Sydney Sanches, ex-ministro do Supremo Tribunal 
Federal, entre os autores Ruy e Alexandre Altenfelder.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Será cada vez mais difícil para o
jovem encontrar trabalho nos
próximos cinco anos, inclusive
no Brasil e na China, com a crise

na Europa contagiando as econo-
mias emergentes. A estimativa é
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), que alerta para
o risco de a economia mundial
beirar a uma recessão já ao fim de
2012.

A entidade admitiu que foi
obrigada a rever suas projeções
de médio e longo prazos que, ori-
ginalmente, indicavam melhora
na taxa de desemprego de jovens
pelo mundo. Hoje, já são 75 mi-
lhões nessa situação. “Ninguém
está imune à crise da Europa e
mesmo os países que tiveram
crescimento forte na Ásia e Amé-
rica Latina vão começar a so-
frer”, alertou Ekkehard Ernst,
chefe de divisão de tendência de

emprego.
O risco de uma nova recessão

ocorre por causa de três fenôme-
nos ligados aos países ricos: famí-
lias estão concentradas em pa-
gar as dívidas, reduzindo o con-
sumo. Tendo isso em vista, em-
presas deixaram de investir na
expansão da produção. Já os go-
vernos estão em um processo de
cortes drásticos de orçamentos.
O resultado é uma economia
que perde força.

O efeito será sentido em todo o
mundo, já que as exportações
dos emergentes dão claros sinais
de perder força. O Brasil abando-
nou sua meta de exportação para
2012, a China registrou um freio
nas vendas e, na Índia, a queda
das exportações no último tri-
mestre é de quase 20%.

Para a OIT, esse cenário deve
levar a uma pressão sobre o mer-
cado de trabalho. Hoje, a taxa
mundial de desemprego é de

6,0% e deve subir para 6,1% em
2013. Entre os jovens até 24 anos,
a taxa subirá dos atuais 12,7% pa-
ra 12,9% em 2017.

No caso brasileiro, a OIT apon-
ta para o risco de uma forte desa-
celeração na redução do desem-
prego de jovens registrado nos
últimos anos. Em 2009, 18,5%
dos jovens estavam desemprega-
dos no País. A taxa caiu para 16%
em 2010, 14,5% em 2011 e, em
maio de 2012, já estava em 14%.

Proximidade. Encontro entre Hollande e Monti é o 3º desde maio, quando francês tomou posse
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




