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Crise na realeza

LONDRES

A crise no Reino Unido
não poupa nem a fa-
mília real. O príncipe

Charles, herdeiro do trono,
fechou sua loja de frutas e
vegetais orgânicos por cau-
sa da queda das vendas e da
dificuldade de manter o ne-
gócio em funcionamento, in-
formou a BBC.

A notícia reflete as dificulda-
des da economia britânica, que
corre o risco de caminhar para
uma terceira recessão em qua-
tro anos. A atividade econômi-
ca cresce menos que o espera-
do, enquanto a inflação supera
as expectativas.

Defensor do meio ambiente,
o príncipe produz vegetais sem
agrotóxicos desde 1986 em sua
fazenda em Gloucestershire,

no sudoeste da Inglaterra. A lo-
ja especializada em produtos
orgânicos chamada Shed Veg
foi aberta nas proximidades da
fazenda, há oito anos.

A quitanda orgânica conquis-
tou o público e também vendia
carne de gado criada em condi-
ções ambientalmente corre-
tas. O príncipe Charles decidiu
fechar a loja depois de admitir
que ela já não era viável finan-

ceiramente.
“A Shed Veg fechou em

resposta às tendências de
consumo e a uma preferên-
cia para compras à distân-
cia”, disse um porta-voz da
família real. Ele acrescentou
que o príncipe deve conti-
nuar a oferecer produtos da
fazenda em um sistema de
vendas pela internet.

Um comunicado no site
da Shed Veg explica: “Essa
foi uma decisão difícil de ser
tomada por nós, e gostaría-
mos de pedir desculpas pelo
inconveniente que isso vai
causar. Gostaríamos de agra-
decer a todos os nossos
clientes por seu valoroso
apoio”. / REUTERS

WASHINGTON

O secretário do Tesouro dos Es-
tados Unidos, Jacob Lew, disse
ontem que a Europa está focan-
do demais na redução dos défi-
cits orçamentários, o que preju-
dica o crescimento econômico.
“Eu tenho falado com nossos
parceiros na Europa e dito que
eles precisam encontrar o equi-
líbrio certo entre crescimento e
austeridade. Eles focaram rápi-
do demais na redução do déficit
e não o bastante em estimular a
economia”, comentou em uma
entrevista para o programa
News Hour, da emissora de tele-
visão PBS.

A declaração foi feita dias an-
tes de um encontro de minis-
tros de Finanças do G-7, em
Londres, no próximo fim de se-
mana. Segundo Lew, os líderes
europeus provavelmente estão
cientes do fato de que os EUA
“fizeram algo mais eficiente”
para sair da recessão. Mesmo
com a entrada em vigor de cor-
tes automáticos de gastos em
março, Lew afirma que os EUA
“provavelmente” estão fazen-
do mais para reduzir o déficit
do que qualquer um acha que
seria adequado.

Lew disse que os cortes de
gastos estão prejudicando a eco-
nomia americana e deveriam
ser substituídos por uma abor-
dagem mais equilibrada para re-
duzir o déficit. Ainda assim, afir-
mou que a economia do país es-
tá posicionada para acelerar e
que já está “bem mais forte” do
que nos últimos quatro anos.
Ele ressaltou que os gastos com

infraestrutura, a reforma tribu-
tária e um programa para impul-
sionar a indústria estão entre as
prioridades do presidente Ba-
rack Obama e precisam do
apoio do Congresso.

O secretário criticou o fato de
que um acordo razoável para
substituir os cortes automáti-
cos de gastos federais nunca
ocorreu. “Um dos desafios
mais significativos para o cresci-
mento está vindo direto de Wa-
shington, onde alguns líderes
políticos continuam a gerar
uma crise fabricada após a ou-
tra”, afirmou.

“Esses percalços pesam so-
bre a nossa economia e sobre a
confiança, que é fundamental
para a atividade econômica. A
redução do déficit, sozinha, não
é uma política econômica. Te-
mos de ter o mesmo senso de
urgência para expandir nossa
economia e colocar as pessoas
de volta no mercado de traba-
lho”, acrescentou.

Segundo Lew, a recuperação
no país está sendo liderada pelo
setor privado. “Nossas empre-
sas estão fazendo o que fazem
de melhor: expandindo, inovan-
do e contratando. E, por causa
de sua determinação, nossa eco-
nomia está posicionada para
a c e l e r a r . ” / A G Ê N C I A S

INTERNACIONAIS

Para Lew, Europa
está focando demais
na redução do déficit

DIVULGAÇÃOFrança faz
apelo à
Alemanha
por união
Dirigentes tentam superar tensão após as
farpas trocadas nas últimas duas semanas

CRISE LEVA PRÍNCIPE CHARLES
A FECHAR LOJA DE ORGÂNICOS
Venda de produtos sem agrotóxicos vai continuar somente pela internet

Secretário do Tesouro
aconselha europeus
a buscarem o ‘equilíbrio
entre crescimento
e austeridade’

Portas fechadas. Em meio à crise que atinge a Inglaterra, Shed Veg, do príncipe Charles, pede desculpas a clientes

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Depois de duas semanas de
críticas à política de rigor or-
çamentário e do aumento da
tensão entre os governos de
França e Alemanha, dirigen-
tes dos dois países iniciaram
uma reaproximação.

Em Berlim, o ministro fran-
cês da Economia, Pierre Mos-
covici, encontrou-se com o mi-
nistro alemão de Finanças,
Wolfgang Schäuble, e reiterou
que os anos de austeridade fis-
cal “acabaram”, mas garantiu
que seu país chegará ao equilí-
brio das finanças. Ontem, Fran-
çois Hollande propôs que os
dois países firmem um compro-
misso “pelo crescimento e pe-
lo emprego”.

A proposta foi feita pelo pre-
sidente francês ao término das
solenidades oficiais em Paris
em memória do 8 de Maio de
1945, dia da capitulação alemã
na Segunda Guerra Mundial.
Falando ao lado do presidente
da Polônia, Bronislaw Komo-
rowski, convidado de honra da
cerimônia, realizada no Arco
do Triunfo, Hollande mandou
um recado à chanceler da Ale-
manha, Angela Merkel.

“Em 1963, o general Charles
De Gaulle e Konrad Adenauer

foram capazes, após terem pre-
senciado duas guerras horroro-
sas, de unir França e Alemanha
em um tratado de amizade”,
lembrou. “Hoje devemos nos
unir por uma Europa do cresci-
mento e do emprego.”

Segundo Hollande, esse é o
teor da proposta feita à Alema-
nha. “Há um debate em curso e,
ao seu término, sempre há um
compromisso entre a França e a
Alemanha. Acontecerá o mes-
mo nos assuntos que temos de
resolver”, garantiu.

O aceno de Hollande a Mer-
kel é o segundo movimento de
reaproximação em dois dias.
Na terça-feira, os ministros de
Finanças da França e da Alema-
nha se encontram em Berlim pa-
ra discutir equilíbrio fiscal e
crescimento.

Foi a primeira reunião entre
altas autoridades dos dois paí-
ses desde a troca de críticas ini-
ciada na semana passada. Após
a reunião, Moscovici reiterou a
Schäuble que “a austeridade
acabou”, enquanto o alemão pe-
diu reformas aos franceses.

Moscovici elogiou a Comis-
são Europeia por ter flexibiliza-
do o prazo para o ajuste fiscal
dos países da zona do euro, em
especial França, Espanha e Ho-
landa, que terão até 2015 para
reduzir o déficit fiscal a 3% – e

não mais até o fim de 2013.
“Não queremos um ajuste

exagerado para nosso país, não
queremos fazer planos de auste-
ridade que vão mais longe do

que o necessário”, reiterou, res-
saltando: “Mas não queremos
romper com a seriedade fiscal”.

Schäuble, cuja imagem na Eu-
ropa é de “um dos pais da auste-

ridade” fiscal, evitou fazer no-
vas críticas a Paris. Na véspera
do encontro, em entrevista ao
jornal francês Les Echos, o minis-
tro fora enfático em favor da

austeridade e de reformas. On-
tem, foi moderado e concilia-
dor. “Não há antagonismo en-
tre rigor e crescimento”, disse. /
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● Conselheiro
“Eu tenho falado com
nossos parceiros na Europa
e dito que eles precisam
encontrar o equilíbrio entre
crescimento e austeridade.”

“Eles focaram rápido
demais na redução do
déficit e não o bastante em
estimular a economia.”
Jacob Lew
SECRETÁRIO DO TESOURO DOS EUA
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 maio 2013, Economia & Negócios, p. B11.




