
Costa Concordia ‘repousa’ em plataformas
Equipes de resgate na ilha italiana de Giglio ergueram o navio

de cruzeiro Costa Concordia, completando, ontem, um dos mais

complexos e caros projetos de recuperação de naufrágios em

todos os tempos. O navio de 114,5 mil toneladas foi endireitado

por uma série de enormes cabos e deixado sobre plataformas

submarinas artificias instaladas no leito rochoso do mar. Reuters

DanielAcker/Bloomberg

A cinco dias das eleições legislati-
vas alemãs, os conservadores da
chefe de governo, Angela Merkel,
e a oposição social-democrata per-
manecem estáveis nas pesquisas,
o que reforça a possibilidade de
uma grande coalizão entre os dois
partidos ante a debilidade dos libe-
rais, atuais sócios da chanceler,
opinam especialistas.

Com base nas últimas consul-
tas, o resultado das eleições legis-
lativas será uma grande coalizão,
como a que governou a Alemanha
entre 2005 e 2009, afirmou nesta
terça-feira o jornal Suddeutsche
Zeitung (centro-esquerda). O jor-
nal também ressaltou que, ante a
debilidade dos liberais, os sociais-
democratas já se preparam para
governar com Merkel.

“A menos de uma semana das
eleições, os sociais-democratas já
se distribuem nos postos” no go-
verno, antecipando esta grande
coalizão, escreveu o Suddeutsche
Zeitung, segundo o qual o SPD po-
de exigir seis cargos ministeriais.

Segundo uma pesquisa do insti-
tuto Forsa para a revista Stern, a

CDU/CSU de Merkel permanece
na liderança com 39% das inten-
ções de voto, mas seu aliado liberal
na coalizão registrou queda de um
ponto,a 5%,o limitenecessário pa-
ra ter deputados no Parlamento.

Os sociais-democratas do SPD
permanecem com 25% e não pare-
cem afetados pela polêmica provo-
cada por seu candidato Peer Stein-
brück, que apareceu em uma foto
fazendo um gesto obsceno. A es-
querda radical Die Linke continua
com 10% e os Verdes com 9%, se-
gundo a pesquisa.

O instituto Forsa não prevê
maioria para o bloco de direita
(CDU/CSU, liberais), que recebe-
ria 44% dos votos, nem para a
aliança SPD, Verdes e Die Linke,
que também ficaria com 44%.

É com base nestes números
que a maioria dos especialistas an-
tecipa que o resultado mais plausí-
vel será uma grande coalizão en-
tre conservadores de Merkel e so-
ciais-democratas.

Em todo caso, 53% dos ale-
mães querem conservar Merkel
como chanceler e apenas 26% gos-
tariam de um executivo dirigido
por Peer Steinbruck, segundo es-
ta pesquisa.

Na noite de segunda-feira,
Merkellançouumsinaldeambigui-
dade: ela não ajudará seu pequeno
sócio liberal, que está representa-
do em apenasnoveparlamentos re-
gionais - de um total de 16 — após
uma série de derrotas eleitorais.

Nas legislativas alemãs, os elei-
tores têm dois votos, um para um
deputado e o outro para um parti-
do, e podem dividi-los como de-
sejarem. AFP

A receita do Barcelona deve al-
cançar 509 milhões de euros
(US$ 680 milhões ) nesta tempo-
rada, informou ontem o clube,
atual campeão espanhol, que se-
rá o segundo time a superar a
marca de meio bilhão de dólares,
atrás do arquirrival Real Madrid.

A receita na temporada
2013-2014 será alavancada por
recursos extras de acordos de pa-
trocínio, além da negociação do
meia Thiago Alcântara com o
Bayern de Munique, disse o por-
ta-voz da diretoria do Barça, To-
ni Freixa, em entrevista coletiva.

O clube busca um lucro após
impostos de 36 milhões de euros,
segundo o porta-voz.

“Essa não é uma mensagem
de triunfo, uma vez que permane-
ce sendo difícil administrar o clu-

be e temos que manter a política
de austeridade”, afirmou Freixa.

Apesar dessa política, o Bar-
celona investiu 57 milhões de eu-
ros na contratação do atacante
brasileiro Neymar que estreia
hoje pela Liga dos Campeões,
maior competição de clubes da
Europa. Seu primeiro jogo será
contra um dos times mais tradi-
cionais do futebol europeu, o
Ajax, da Holanda.

Real e Barça são os dois times
mais ricos do mundo em receita,
de acordo com ranking da empre-
sa de contabilidade Deloitte pu-
blicado em janeiro.

O Real ganhou mais de 500
milhões de euros pela segunda
temporada consecutiva em
2012/2013, com aumento de
1,3% da receita, para 520,9 mi-
lhões.

Freixa disse que o Barcelona
está considerando construir um
novo estádio Camp Nou ou refor-
mar a atual arena. Braden Phillips,

Reuters

Merkel pode formar
governo de coalizão com
os sociais-democratas

FabrizioBensch/Reuters

LluisGene/AFP

Barcelona vai faturar mais de meio bilhão de euros na temporada 2013-2014

É o segundo time a atingir
essa marca; o outro é o
também espanhol e
arquirrival Real Madri

Centro-direita, que dá sustentação ao governo, e oposição liderada por
socialistas estão empatados com 44% das preferências na eleição de domingo

RESGATE COMPLEXO E CARO

Cartazesmostram,emBerlim,achancelerAngelaMerkeleocandidatodeoposiçãoPeerSteinbrueck

Caso nenhum dos
dois blocos partidários
consigam maioria,
poderá se repetir a
coalizão de 2005-2009
entre os conservadores
de Merkel e os
sociais-democratas
da oposição

OsespanhóisBarcelonaeRealMadri formamadupladetimesdefutebolmaisricosdomundo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 set. 2013, Mundo, p. 29.
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