
As 17 comunidades autônomas
da Espanha estão no caminho
para cumprir seu objetivo de dé-
ficit para 2012, de 1,5% do PIB,
com 0,77% no primeiro semes-
tre, anunciou, ontem, durante
coletiva de imprensa o ministro
espanhol da Fazenda, Cristóbal
Montoro. As dificuldades das re-
giões levaram o governo central
a criar um fundo de ajuda de ¤
18 bilhões, ao qual a Catalunha
pediu um resgate de ¤ 5 bilhões
que indignou os separatistas.

“O 0,77% registrado nos pri-
meiros seis meses leva à con-
clusão de que as comunidades
autônomas estão no caminho
para cumprir seu objetivo”,
afirmou Montoro. “Não há na-
da mais longe de minhas pala-

vras que qualquer indício de re-
laxamento”, completou.

Em 2011, as 17 comunidades
autônomas espanholas registra-
ram um déficit de 3,3% do PIB,
contribuindo amplamente para
o desvio das contas da Espanha,
que no ano passado acabou com
um déficit público de 8,9% no
lugar de 6% do que havia sido
comprometido.

A falta de liquidez obrigou a
grande região da Catalunha, in-
capaz de fazer frente só a seus
vencimentos da dívida, a solici-
tar ao final de agosto uma ajuda
de ¤ 5,023 bilhões ao fundo cria-
do por Madri. A região de Valên-
cia afirmou que precisa de ¤
3,500 bilhões e Múrcia solicitou
¤ 300 milhões. Outras comuni-
dades autônomas, como Anda-
luzia, estudam pedir ajuda ao
fundo, dependendo das condi-
ções. ■ AFP

O FMI tem bons argumentos
para conceder mais tempo pa-
ra a Grécia poder cumprir com
as condições do resgate finan-
ceiro, afirmou o porta-voz da
instituição, Gerry Rice, num
momento em que uma missão
do Fundo Monetário Mundial
(FMI), do Banco Central Euro-
peu (BCE) e da União Europeia
(UE) se encontra em Atenas pa-
ra avaliar se Atenas pode rece-
ber uma nova parcela da ajuda
internacional.

Posição idêntica foi manifes-
tada, em Nova York, por Tha-
nos Catsambas, que faz parte da
representação grega junto ao
FMI. Ele deixou claro que a apro-
vação um novo pacote de ajuda
à Grécia dependerá exclusiva-
mente do BCE e da UE.

Se obter a aprovação de seus
credores, o primeiro-ministro
grego, Antonis Samaras, tem
previsto pedir dois anos adicio-
nais para cumprir com os objeti-
vos de redução do déficit públi-
co, exigidos em troca do plano
de ajuda de ¤ 130 bilhões.

As duas principais organiza-
ções de trabalhadores gregos,
a Confederação Geral do Setor
Privado (GSEE) e a do setor pú-
blico (Adedy),
c o n v o c a r a m
uma greve geral
para o dia 26 de
setembro. O ob-
jetivo é protes-
tar contra as no-
va s m e d i d a s
que a Grécia es-

tá prestes a adotar para cum-
prir as exigências dos credores
internacionais (UE, FMI e
BCE) e obter assim uma nova
parcela de ajuda de ¤ 31,5 bi-

lhões, vital para
a economia do
país.

“É uma greve
de aviso para
manifestar nos-
so repúdio às no-
vas medidas”,
disse à AFP o se-

cretário-geral da Adedy, Ilias
Iliopoulos.

O governo de coalizão está
concluindo um novo plano de
cortes, o que gera protestos da
oposição e dos sindicatos. A
paralisação de 26 de setembro
será a primeira desde a eleição
em junho de um novo governo
de coalizão (direita, socialis-
tas e esquerda moderada), co-
mandado pelo primeiro-minis-
tro conservador Antonis Sama-
ras. ■ Agências

A Suíça vai manter condições
tributárias especiais para estran-
geiros ricos no país, o que inclui
celebridades da música e dos es-
portes, mas vai aumentar a co-
brança de impostos, conforme
decisão parlamentar aprovada
na noite de quarta-feira. Os so-
cial-democratas, de centro-es-
querda, queriam eliminar esses
benefícios, mas concordaram

com um plano governamental
que eleva a carga tributária sem
eliminar totalmente o sistema.

Mais de 5 mil estrangeiros ri-
cos já se instalaram na Suíça,
atraídos em parte pelos benefí-
cios tributários - a cobrança de
impostos com base no valor dos
aluguéis dos imóveis, e não no
total da renda ou do patrimô-
nio. Essas pessoas são proibidas
de trabalhar no país.

Entre os beneficiários estão
personalidades como o piloto
de Fórmula 1 Michael Schuma-

cher, os cantores Phil Collins e
Tina Turner e o empresário sue-
co Ingvar Kamprad, dono da re-
de de lojas de móveis Ikea, que
se mudou para a Suíça em 1976.

Referendos realizados nos úl-
timos anos eliminaram os bene-
fícios para os ricos nos cantões
de Zurique, Schaffhausen e
Appenzell. No próximo dia 23, a
questão será tema de um refe-
rendo no cantão de Berna, onde
fica Gstaad, frequentada por ri-
cos e famosos do mundo todo.
■ Reuters

AFP

FMI disposto a dar
mais prazo para a
Grécia realizar ajustes

Ricos mantêm privilégios fiscais na Suíça

Regiões espanholas
“no caminho certo”

O maior cão do mundo, capaz de engolir 14 quilos
de carne por dia, e um homem dotado de bíceps
avantajados estão na nova edição do livro Guinness dos
Recordes. Publicado pela primeira vez em 1955, o livro
Guinness dos Recordes é apresentado como “um dos
maiores êxitos editoriais da história”, com 120 milhões
de exemplares vendidos em 22 idiomas em mais
de 100 países. A edição de 2013, apresentada ontem,
em Londres, contém um bom número de animais, como
Zeus, um grande dinamarquês preto que mede 1,15
metro até a parte mais alta do dorso e pode chegar
a dois metros se ficar de pé nas duas patas traseiras.
O cão de 3 anos e 70,3 quilos mora em Michigan (EUA)
com sua dona, Denise. Entre os seres humanos,
Mustafá Ismail, um egípcio de 24 anos que mora nos
Estados Unidos, exibe músculos sem igual, com bíceps
e tríceps com 64,77 cm de circunferência.AFP
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A homenagem final a Neil Armstrong

Fundo indica que cabe ao BCE e
à UE conceder mais dois anos
para que o país cumpra acordos

Apesar do imposto maior, são
mantidas as condições tributárias
especiais para estrangeiros

As 17 comunidades autônomas
estão cumprindo a meta de limitar
o déficit a 1,5% do PIB em 2012

Evan Vucci/Reuters

As duas principais
centrais sindicais

gregas convocaram
uma greve geral
contra os ajustes

fiscais para o dia 26

ZEUS, O MAIOR CÃO DO MUNDO

Os americanos fizeram ontem uma homenagem final ao astronauta
Neil Armstrong, primeiro homem a pisar e caminhar na Lua. O memorial
público, ecumênico, ocorreu na Catedral Nacional de Washington.
Armstrongmorreu aos 82 anos emOhio no mês passado. Os colegas
de Armstrong na missão Apollo 11, Buzz Aldrin e Michael Collins,
compareceram ao serviço, bem como o veterano astronauta
John Glenn, que em 1963 foi o primeiro americano a viajar ao espaço. AE
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14,15 e 16 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 37.




