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Tensão volta
ao mercado
com saída
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Honrarias. Dilma chega a Paris para primeira visita de Estado; hoje deve desfilar em carro aberto pelas ruas da cidade
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próximos dias serão de tensão.
“Tudo indica que o discurso da
campanhade Berlusconiseráantiausteridade,antirreformaseissovaisetraduzirem riscos maiores nos mercados”, indicou em
nota a investidores o Goldman
Sachs. Se não bastasse, o mercadorecebeuanotíciadeque oProduto Interno Bruto (PIB) italiano do terceiro trimestre sofreu
uma contração de 2,4%.
OeconomistaMarioMontiiniciouasnegociações para seapresentar como candidato, pressionado por políticos italianos, peloslídereseuropeusemesmopela Igreja, que já indicou que o
apoia. Uma de suas opções seria
a de se aliar ao recém-criado partido de Luca di Montezemolo,
chefe da Ferrari. François Hollande, presidente da França, demonstrouconfiançadequeMonti seria mantido.
Nem todos querem isso. Pier
Luigi Bersani, candidato pela
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O anúncio da renúncia do primeiro-ministro da Itália, Mario Monti, causou turbulência
ontem no mercado e pôs a Europa de novo em estado de
alerta. Masenquanto as economias do sul do continente
eram seriamente afetadas pelo anúncio da volta de Silvio
Berlusconi à política italiana,
Monti iniciava negociações para se lançar candidato nas próximas eleições. “Os mercados
não precisam temer um vazio
político”, garantiu o atual chefe de governo. Já Berlusconi
classificou a reação dos líderes políticos europeus de uma
“ofensa” ao povo italiano.
Uma nova eleição deve ocorrer em fevereiro. O mercado, no
entanto, já indicou desaprovar a
candidaturadeBerlusconi.A nova onda de turbulência ocorreu
nomesmo diaqueaEuroparecebia em Oslo o Prêmio Nobel da
Paz pela integração que promoveu nos últimos 50 anos. Mas o
dia não foi de comemoração,
nem entre investidores nem entre políticos.
No sábado, Berlusconi anunciou que concorreria às próxi-

mas eleições. Monti, horas depois, revelou que seu governo
abandonariaopoderapósaaprovação do orçamento de 2013. Na
prática, a lei deve ser aprovada
antes do Natal e Monti conduziria o governo até fevereiro.
Omercadonãoesperoue acrisepolíticarapidamentese traduziuemumaturbulênciafinanceira. Ontem, o spread sobre os papéis da dívida italiana sofreram
um salto, passando de 325 pontos para 362. A Bolsa de Milão
chegou a cair 3,5%, mas fechou
ao fim do dia com perdas de
2,2%. O risco Itália subiu para
4,8%, o mais alto em três semanas. Nos últimos dias do governo Berlusconi, em novembro de
2011, o índice chegou a 575 pontos.JáasreformasdeMontitrouxeram a taxa de volta a 278 pontos. O próprio Monti, em uma
entrevista ao La Repubblica, explicou que tomou a decisão de
renunciar no sábado para dar
tempo aos mercados de “absorverem” o golpe.
Monti insistiu que não havia
motivo para “dramatizar” a situação.Masdisseentenderareação dos mercados. A contaminação foi sentida no sul da Europa.
Ospread na Espanha foiafetado.
Analistas deixaram claro que os
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Após anunciar que deixaria o cargo, premiê
italiano inicia negociação para se candidatar

coalizão de centro-esquerda e
que lidera nas pesquisas de opinião, apelou ontem para que
Monti fique fora da corrida.
Escândalo. Enquanto o mercado desabava, os italianos foram
relembrados dos escândalos envolvendo Berlusconi. Juízes de
Milão ordenaram uma busca em
todo o território italiano pela
dançarina Karima El Mahroug,
conhecida como Ruby. Ela teria
de testemunhar ontem em um
caso envolvendo o ex-primeiroministro e acusações de que ele
pagouporrelaçõessexuaisquando ela ainda era menor de idade.
A dançarina não deu explicações para sua ausência à audiência e juízes acusaram os advogadosde defesa de estarem tentando adiar o processo. Isso, na prática, impediria que uma sentençafosseanunciadaantesdaseleições. Ruby estaria nos EUA, segundo a imprensa italiana.

Dilma junta-se a
Hollande no ‘eixo
antiausteridade’
● Um desfile em carro aberto

pelas ruas de Paris e um jantar
de gala no Palácio do Eliseu esperam a presidente Dilma Rousseff
hoje, no primeiro dia de sua visita
de Estado à França. As honrarias, raramente atribuídas a líderes estrangeiros, serão oferecidas pelo presidente François Hollande, que vê na brasileira uma
aliada na denúncia da “austeridade cega” e na defesa de estímulos ao crescimento mundial.
A aproximação entre Dilma e
Hollande no terreno econômico
foi chamada pelo jornal ‘Le Monde’ de “eixo antiausteridade”.
O primeiro encontro dos dois

líderes de centro-esquerda acontecerá às 15, quando ambos participarão do Fórum do Progresso
Social, um colóquio organizado
pela Fundação Jean-Jaurès e
pelo Instituto Lula para debater
a crise econômica. Dilma e Hollande discursarão e ambos devem insistir na tecla que tocam: a
de que a austeridade, sem crescimento, não resultará no fim da
turbulência que afeta a União Europeia e a zona do euro.
Ontem, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, confirmou que o tema é uma das prioridades da agenda bilateral. “Dilma tem ressaltado que não bastam só políticas de austeridade;
é preciso um pacto para retomada do crescimento e uma ação
coordenada dos países para estimular o crescimento global.”/
ANDREI NETTO, CORRESPONDENTE

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B8.

