
Aos 89 anos, Mugabe inicia novo mandato
O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, que aos 89 anos é o

mais idoso governante da África, tomouposse ontem para um novo

mandatode cinco anos.Ele governa o Zimbábue desde que o país

tornou-se independente da Grã-Bretanha, em 1980, e prometeu manter

suapolítica nacionalista,que força empresas estrangeiras a entregar

a maior parte do seu patrimônio a zimbabuanos negros.Reuters

PhilimonBulawayo/Reuters

O membro do Conselho Executivo
do Banco Central Europeu (BCE)
Joerg Asmussen encerrou visita a
Atenas, ontem, recomendando
que o governo grego persista com
suas reformas econômicas que, se-
gundo ele, começam a dar frutos.
“Eusugiro continuar o que as refor-
mas começaram, não para exibir o
progresso realizado, mas simples-
mente para mostrar perseverança,
mesmo que seja difícil”, afirmou
Asmussen durante a visita.

“Nós vemos os primeiros sinais
de estabilização quando olhamos
para os dados do crescimento no
segundo trimestre. Mas é claro
que reconheço que é um processo
doloroso e que o desemprego atin-
giu níveis inaceitáveis”.

Avisitafoiofuscada pordeclara-
ções do ministro das Finanças da
Alemanha, Wolfgang Schaeuble,
que afirmou na terça-feira que a
Gréciaprecisaria deum novo resga-
te - uma possibilidade que Asmus-
sen procurou minimizar.

Uma autoridade do banco
central da Grécia disse à Reuters
que o presidente do Banco da
Grécia, George Provopoulos, in-
formou Asmussen que o fundo
de resgate do país tem uma pro-
teção de cerca de 8 bilhões de eu-
ros, que poderia crescer para 13
bilhões ou 14 bilhões depois de
uma reestruturação e cortes de
custos -o suficiente para cobrir
as necessidades de capital dos
testes de estresse do banco mais
tarde este ano.

Mergulhada em seu sexto ano
de recessão, a Grécia já foi socor-
rida duas vezes deste 2010 com
240 bilhões de euros em emprés-
timos coordenados pelo BCE,

União Europeia e Fundo Monetá-
rio Internacional.

AsdeclaraçõesdeShaeublereavi-
varam a discussão sobre uma nova
ajuda ao governo grego, a terceira
em três anos. A economia grega en-
colheu a uma taxa anualizada de
4,6% no segundo trimestre, contri-
buindoparaumacontraçãosuperior
a20%emtermosreais desde 2008.

Embora os números, divulga-
dos na semana passada, foram um
pouco melhor do que a média da
previsão de economistas, que
apontava para contração de 5%,
continuam sendo pouco animado-
res os gregos, que enfrentam o sex-
to ano consecutivo de recessão,
tendo em vista que as medidas de
austeridade reduziram o consu-

mo privado, principal motor da
economia.

O governo grego e os credores
que injetaram recursos no país
projetam contração de 4,2% para
o ano inteiro.

“A recessão vai desacelerar no
terceiro trimestre, ajudada por tu-
rismo, e, no quarto, ajudada pela
base de comparação”, disse o eco-

nomista do Alpha Bank Dimitris
Maroulis. “Isso significa que a re-
cessão não deverá exceder 4,2 por
cento este ano”, justificou.

A contração da economia grega
no primeiro semestre de 2013 ficou
em5,1%,deacordocomataxaanua-
lizada.Onúmerotambémajudaaati-
çaradiscussãosobreumprovávelno-
vopacotedeajudaaopaís. Agências

A Organização das Nações Unidas
exigiuontemqueaSíriaconcedaaos
seusperitosemarmasquímicasaces-
soimediatoaossubúrbiosdeDamas-
co sob controle dos rebeldes, onde
gás venenoso aparentemente matou
centenas de pessoas a poucos quilô-
metrosdo hotel daequipedaONU.

Não havia sinal, no entanto, de

que a equipe da ONU consiga em
breve colher amostras das cenas de
horror que provocaram compara-
ções com o uso de gás letal contra
milhares de curdos iraquianos em
Halabja em 1988.

Adversários do presidente sírio,
Bashar al-Assad,disseramqueoto-
taldemortosestavaentre500ebem
maisde1.000,equemaiscorposes-
tavam sendo encontrados após o
aparecimentodeumamisteriosafu-
maçaletalnamadrugadadequarta-
feira, que o governo sírio insiste em
dizerque não é responsável.

Imagens, inclusive de alguns fo-
tógrafos queprestamserviço àReu-
ters, mostraram dezenas de corpos
dispostos no chão, sem sinais visí-
veis de ferimentos.

Continuaimprovávelqueascon-
versas, principalmente da França e
daGrã-Bretanha,sobreumarespos-
ta estrangeira rigorosa resultem em
uma ação rápida e conjunta, devido
àoposiçãorussaeàcauteladosEsta-
dos Unidos.

Moscoudissequeosrebeldespo-
demterlançadogásparadesmorali-
zar Assad e pediu-lhe para concor-

dar com uma inspeção da ONU. Na
quarta-feira, as objeções russas em
relação à pressão ocidental sobre a
Síria levaram o Conselho de Segu-
rançaaapenaspedir“clareza”noin-
cidente-posiçãoquefrustrouosre-
beldessírios,queadescreveramco-
mo “vergonhosa”.

Ontem, o secretário-geral da
ONU, Ban Ki-moon, disse que a Sí-
ria devedeixar queaequipedaenti-
dade, já em Damasco, investigue o
ataque “sem atraso”. Ele disse es-
perar uma resposta rápida e positi-
va. Reuters

BCE minimiza possibilidade de um
terceiro pacote de ajuda à Grécia

NÚMEROS

LouisaGouliamaki/AFP

Conselheiro do banco encerra visita a Atenas aconselhando governo grego a persistir nas reformas, sem falar em novo resgate

¤ 14bilhões
Valordareservadeproteção
queaGreciaconseguirácomos
cortesdecustos,suficiente
paraotestedeestressebancário

5,1%
Contraçãoanualizadada
economiagreganoprimeiro
semestre,quecontribuipara
alimentarcomentários
sobrenovopacotedeajuda

Cautela dos EUA torna
improvável ação rápida
contragovernosírioproposta
por Inglaterra e França

ZIMBÁBUE

Provopoulos:garantiadequepaístemumaproteçãode8bilhõesdeeurosquepodechegara14bilhões

Investigação sobre armas químicas na Síria divide nações ocidentais

Muitos rebeldes
e ativistas da oposição
síria dizem que
perderam o interesse
nas promessas de
investigação da ONU
sobre os crimes de
Bashar al-Assad
e na ajuda de fora

 Sexta-feira e fim de semana, 23, 24 e 25 de agosto, 2013 Brasil Econômico 29

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 ago. 2013, Mundo, p. 29.




