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Napolitano tenta apressar
escolha do premiê italiano
Berlusconi sinaliza apoio a Matteo Renzi, prefeito de Florença, de centro-esquerda, cujo nome se fortalece
Claudio Giovannini/AFP

Philip Pullella e Francesca
Piscioneri/Roma, Reuters

O presidente da Itália, Giorgio
Napolitano, iniciou uma nova
rodada de discussões para nomear o novo primeiro-ministro
do país, após dois meses de um
impasse que afetou a estagnada
economia e alarmou os parceiros de Roma na Zona do Euro.
Napolitano, de 87 anos, foi eleito no fim de semana pelo Parlamento para um inédito - e indesejado - segundo mandato.
Os líderes partidários não foram convidados para as reuniões com os chefes dos grupos
parlamentares da Câmara e do
Senado. Após ameaçar renunciar se os partidos continuassem com o que chamou de “irresponsabilidade” depois da inconclusiva eleição parlamentar
de 24 e 25 de fevereiro, Napolitano parece determinado a forçar
o ritmo, e pode designar um primeiro-ministro para comandar
uma grande coalizão.
Um favorito para ser o novo
premiê é Giuliano Amato, um
veterano da centro-esquerda,
que já foi primeiro-ministro em
duas ocasiões, mas atualmente
não é parlamentar.
Há também especulações de
que o prefeito de Florença, Matteo Renzi, de 38 anos, visto como provável futuro líder do Partido Democrático (PD, centroesquerda) poderia ser chamado
a encabeçar o novo gabinete.
Ele viajou a Roma ontem.

Portugal vai
incentivar
as pequenas
empresas

Matteo Renzi, prefeito de Florença, surge como candidato-surpresa a primeiro-ministro da Itália

O indicado, seja quem for, deverá forjar um gabinete pluripartidário para substituir o governo tecnocrata do premiê Mario Monti, nomeado no final de
2011 com a tarefa de debelar a
crise financeira que consumia a
Itália naquele período.
O PD formou a maior bancada parlamentar na eleição de fevereiro, mas não conseguiu
maioria no Senado, e por isso
precisaria formar uma coalizão.
O partido desde então rejeitou
uma aliança com o bloco de centro-direita liderado pelo ex-premiê Silvio Berlusconi, e foi esno-

bado pelo partido alternativo
Movimento 5-Estrelas, do comediante Beppe Grillo.
A manutenção do impasse poderia levar a uma nova eleição algo que os líderes partidários
parecem não desejar. Mas, mesmo com a solução antevista por
Napolitano, um novo gabinete
provavelmente não terá condições de estabilizar o país ou de
aprovar reformas consideradas
vitais para recuperar a competitividade econômica nacional.
Renzi atrai a direita

O bloco centro-direitista de Sil-

vio Berlusconi sinalizou ontem
que cogita apoiar o jovem prefeito centro-esquerdista de Florença para o cargo de primeiro-ministro. Matteo Renzi, de 38 anos,
é apontado pelas pesquisas como
o político mais popular do país,
mas não era nem cogitado como
premiê até a noite de segundafeira, quando seu nome foi proposto por Matteo Orfini, dirigente do seu Partido Democrático.
Uma fonte parlamentar ligada a Berlusconi disse que seu
partido, o Povo da Liberdade
(PDL), “não é em princípio contra a candidatura de Renzi”. ■

O governo português apresentou
ontem um plano para incentivar a
economia baseado, principalmente,
na ajuda às pequenas e médias
empresas e exportações, em um
momento em que a política de
austeridade do país provoca muitas
críticas e descontentamento social.
Ao final reunião do conselho de
ministros, o ministro da Economia,
Alvaro Santos Pereira, apresentou
um “memorando para o
crescimento e o emprego”,
que será submetido aos agentes
sociais e aos partidos políticos.
Santos Pereira anunciou a
abertura de uma linha de crédito
de ¤ 500 milhões para incentivar
exportações das PME. O governo
também pretende reduzir
significativamente os impostos
incidentes sobre diversos setores
da economia. A colocação em
andamento desse plano pode
esbarrar na realidade da situação
econômica do país onde a
austeridade imposta pelos credores
agravou o desemprego e a
recessão. Previsões oficiais indicam
que a economia se contrairá este
ano 2,3% e o desemprego afetará
18% da população ativa. AFP

Francois Lenoir/Reuters

Alemanha defende disciplina
Barroso se diz preocupado
com austeridade e provoca
reação de ministério alemão

O ministério alemão das Finanças pediu ontem aos países da Zona do Euro que mantenham a rota traçada de disciplina orçamentária e reformas econômicas, em
resposta aos comentários formulados pelo presidente da Comissão
Europeia (CE), José Manuel Barroso, que havia sugerido que a tensão política e social na Europa pode se voltar contra a austeridade.

“Devemos manter a linha
que sempre defendeu a consolidação e o fortalecimento das bases do crescimento através das
reformas, como a base de um
crescimento são”, defendeu o
ministério em sua nota.
Em seus comentários em que
manifestou preocupação com os
efeitos dos cortes orçamentários, o presidente da CE enfatizou que “as políticas atuais alcançaram seu limite em muitos sentidos” porque “devem ter um mínimo de apoio político e social”.
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Para o ministério alemão das
Finanças, a política adotada desde o início da crise na Zona do
Euro, criticada por muitos interlocutores por considerar que impede o crescimento econômico,
é um sucesso.
A Alemanha admite que cada
país deve aplicar uma política
de rigor em função de suas “especificidades e suas possibilidades”, mas “dentro do respeito
aos compromissos emitidos de
tratados europeus e do pacto orçamentário.” ■ AFP
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Barroso: as políticas atuais atingiram o limite, em muitos sentidos

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2013, Mundo, p. 28.

