
Para conselheiro do BCE, o pior já passou
A Europa superou o pior da crise de dívida uma vez que os déficits em

conta corrente de países em dificuldades foram corrigidos, afirmou

o membro do conselho diretor do Banco Central Europeu (BCE) Erkki

Liikanen, segundo o jornal finlandês Helsingin Sanomat de ontem.

Em entrevista, Liikanen também disse que o BCE fez sua parte para

ajudar via política monetária a reestruturar o setor bancário. Reuters

O presidente americano, Barack Obama,
homenageou ontem o herói da luta pelos
direitos civis nos Estados Unidos, Martin
Luther King Jr, “por ter salvado oprimidos
e opressores”, em uma cerimônia para lembrar
o discurso histórico “I chave a dream”
(Eu tenho um sonho), feito há 50 anos.
“Ele ofereceu um caminho de salvação para
oprimidos e opressores. Suas palavras
pertencem a todos os tempos, possuindo
poder e profecia incomparáveis em nossa
época,” disse Obama nas escadarias
do Lincoln Memorial, em Washington.

O presidente americano disse que os
“sacrifícios” de King e de seus companheiros
na “Marcha de Washington”, em defesa da
igualdade racial e do emprego, não foram
em vão, e, por isso, prestou homenagem
a vários ativistas anônimos que lutaram
pelos direitos civis naqueles anos.

Graças as suas atuações, “os conselhos
municipais mudaram, os poderes legislativos
dos estados mudaram, o Congresso mudou e,
sim, em algum momento, até a Casa Branca
mudou”, disse Obama, referindo-se a sua
própria eleição como presidente, em uma
frase que desencadeou uma ovação
das pessoas que se reuniram em grande
número diante do Lincoln Memorial, apesar
de uma chuva fraca quase permanente
em Washington.

Obama pronunciou seu discurso em um
palanque montado no lugar exato onde
King se dirigiu a mais de 250 mil pessoas
provenientes de diversas regiões dos Estados
Unidos, para expressar seu “sonho” de uma
sociedade em que as diversas comunidades
vivessem em harmonia.

Martin Luther King, assassinado por um
branco em 1968, aos 39 anos, “ficaria
maravilhado com o progresso que alcançamos”
desde a época da segregação, afirmou Obama,
antes da cerimônia em entrevista ao programa
de rádio apresentado por Tom Joyner,
referindo-se à “igualdade perante a lei,
ao acesso ao serviço judicial e aos milhares
de representantes negros em todo o país”.

Porém, o presidente também reconheceu,
na entrevista, que importantes desigualdades
econômicas entre as minorias raciais e a
maioria branca persistem. A taxa de
desemprego entre os negros, por exemplo,
é de 12,6%, quase o dobro da média.

King “diria que nós não avançamos muito
neste aspecto e que ter um presidente negro não
é o suficiente”, disse Obama, que, desde a sua
campanha eleitoral em 2008, é cauteloso sobre a
espinhosa questão das relações inter-raciais.

A reação do presidente no caso Trayvon
Martin, um adolescente negro morto em fevereiro
de 2012 na Flórida por um segurança branco que
foi absolvido, ganhou destaque. “Há 35 anos,
eu poderia ter sido Trayvon Martin”, disse Obama
há algumas semanas. Comovido, o presidente
falou de uma “história não esclarecida” e disse
que, no passado, havia sido discriminado e
estigmatizado por causa da sua cor de pele.

Dezenas de milhares de pessoas já
participaram no sábado dos eventos que
comemoraram a “Marcha de Washington”, nos
quais o filho de Luther King e a mãe de Trayvon
Martin falaram. "O trabalho não acabou,
a viagem não está encerrada", disse Martin
Luther King III há alguns dias. AFP

HenrikKettunen/Bloomberg

O porta-voz da Casa Bran-
ca, Jay Carney, disse na terça-
feira que a resposta dos EUA
não teria o objetivo de “mudan-
ça de regime” na Síria, o que
sugere que Obama permanece
cauteloso sobre envolver-se
profundamente no conflito.
Pesquisas mostram que a maio-
ria dos norte-americanos se
opõe à intervenção norte-ame-
ricana na Síria. Reuters

A chanceler alemã Angela Merkel
disse, um mês antes das eleições
parlamentares alemãs, que a Grécia
nãodeveriatersidoautorizadaaen-
trar na zona do euro, acusando seus
rivais políticos de ter deixado isso
acontecer.Elacolocouaculpadadí-
vida do euro e da recessão em seus
opositores de centro-esquerda.

“A crise emergiu depois de mui-
tos anos, através de erros fundacio-
nais do euro — por exemplo, a Gré-
cia não deveria ter sido admitida na
zona do euro”, disse Merkel, rece-
bendo aplausos dispersos durante a
campanhanaterça-feiraemRends-
burg, ao norte, mostrou o canal de
televisão NTV.

A líder conservadora reiterou
que seu predecessor, o chanceler
do Partido Social-Democrata
(SPD),GerhardSchroeder,consen-
tiu com a entrada da Grécia e com
umenfraquecimentodopactodees-
tabilidade do bloco, decisões que
considerou como “fundamental-
mente erradas”.

No último sábado, em suas via-
gensdecampanha,elatambémata-
cou os sociais-democratas, dizen-
do: “não precisamos ouvir de pes-

soas que admitiram a Grécia na zo-
na do euro que hoje temos proble-
mas com a Grécia”.

A crise da zona do euro e a conta
que os contribuintes alemães po-
demterquepagar porissosetorna-
ram questões polêmicas na campa-
nhaparaaseleiçõesde22desetem-
bro, paraas quaisMerkelpermane-
ce como favorita.

Merkelaindaéapolíticamaispo-
pularnaAlemanha,comumaapro-
vação pessoal muito maior que a de
seurival,PeerSteinbrueck,empar-
teporqueelaéamplamentevistaco-
mo a pessoa que comandou a maior
economia da zona do euro, com se-
gurança, em meio à crise da dívida
no bloco.

Enquanto Grécia, Espanhae ou-
tros países do sul continuam atola-
dos na recessão com enorme de-
semprego, a economia alemã, ali-
mentada pelas exportações, deve
crescer 0,3% este ano, segundo o
FMI, e possui uma taxa de desem-
prego de apenas 6,8%.

OchancelerSteinbrueck,minis-
tro das Finanças do primeiro man-
datodeMerkelemumagrandecoa-
lizãodegovernodeesquerdaedirei-
ta, acusou a coalizão de governo
dos conservadores, de Merkel e
seus parceiros, os Democratas Li-
vres,detentar“distribuirpílulaspa-
ra dormir e tentar esconder o fato
de queestabilizara zona doeurote-
rá um custo”.

Steinbrueck defendeu mais aju-
da e mais solidariedade para o sul
daEuropa—lembrandocomoaAle-
manha pós-guerra foi ajudada por
seus vizinhos — e propôs uma ver-
são moderna do “Plano Marshall”,
financiado em parte por uma taxa
de transação financeira.

O ex-chanceler Schroeder, que
perdeu as eleições para Merkel em
2005,acusouoregimedelademen-
tir sobre os problemas da Grécia,
afirmando na semana passada que
está apoiando Steinbrueck. AFP

“Martin Luther King
salvou oprimidos
e opressores”
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A chanceler alemã acusou
os sociais-democratas,
seus adversários, de terem
deixado isso acontecer
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 ago. 2013, Mundo, p. 27.




