
Nas décadas de 60 e 70, Tigre
Paraguaio, Verdugo e, princi-
palmente, Ted Boy Marino,
que morreu anteontem aos
72 anos, foram bem mais po-
pulares que lutadores do
MMA de hoje, como Mino-
tauro. “Ele era o segundo ído-
lo do Brasil. O primeiro era
Roberto Carlos”, afirmou on-
tem, durante o velório, Teti
Alfonso, que dirigiu Ted Boy
em programas de telecatch.
CADERNO ESPORTES

Os pré-Minotauros
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Tigre Paraguaio Verdugo

Cada vezmais distante de su-
as promessas de campanha,
o presidente François Hol-
lande, socialista, anunciou o
maior ajuste fiscal dos últi-
mos 30 anos na França: entre
corte de gastos e aumento de
impostos, a economia deve
ser de € 30 bilhões até o fim
de 2013. O objetivo é reduzir
o déficit fiscal de 4,5% para
3% do Produto Interno Bruto
(PIB). Na semana que vem,
sairão também novas regras

para aposentadoria. “Hollan-
de está indo na direção da
austeridade alemã”, resume
Francesco Saraceno, do Ob-
servatório Francês de Con-
junturas Econômicas, em en-
trevista aDEBORAH BERLINCK.
O governo vai taxar em 75%
os rendimentos acima de € 1
milhão por ano. A medida,
segundo especialistas, deve
ser inócuaporquemuitosmi-
lionários já tiraram do país
suas fortunas. PÁGINA 31
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França socialista corta
€ 30 bi e taxa ricos

Milionários pagarão 75% e
aposentadoria terá novas regras

FrançoisHollande fazmaior ajuste
fiscal em30 anos e não garante que país

retomará o rumodo crescimento

NOCAMINHODAALEMANHA
_

Crise. Executivo Carlos Ghosn, ao lado de Hollande, no Salão do Automóvel: “Renault pode desaparecer”
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Em edição especial, as cores, as
tendências e os ícones do design
que vão incrementar os
ambientes neste verão. Da mostra
Casa Cor aos filhos de arquitetos
que seguem a profissão, um
passeio pelo estilo carioca.

CALOR NA
DECORAÇÃO
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CRIANÇAS AJUDAM OS PAIS EM TAREFAS DA CASA
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Livro reconta processo de fundação
e desenvolvimento do Rio de Janeiro,
por meio de seus personagens mais
marcantes. PÁGINA 41

HISTÓRIA

O RIO E SEUS
PERSONAGENS

SEGUNDOCADERNO

O festival internacional de fotografia Paraty em
Foco, que acontece na cidade fluminense,
assume um ar moderno em trabalhos como o da
Galeria Experiência, de São Paulo (foto), com
vídeos e projeções além das fotos tradicionais.

FOTOS EM MOVIMENTO

DI
VU
LG
AÇ
ÃO
/G
AL
ER
IA
EX
PE
RI
ÊN
CI
A

Com problemas de
estrutura e críticas
ao modelo de ensino,
universidades
públicas do Brasil,
que passaram por
longa paralisação,
discutem seu papel
no século XXI.

O FUTURO
DEPOIS
DA GREVE

Perplexos, os pais de Anna
Carolina, morta aos 14 anos
após cirurgia banal, tentam
entender o que aconteceu à
sua única filha. Humildes, se
sacrificavam para realizar
sonhos dela, como a festa de
debutante. PÁGINA 16

O luto dos pais de
Anna Carolina

Dor eperplexidade

OMP estadual baniu as
torcidas Gaviões da Fiel, do
Corinthians, e Mancha
Alviverde, do Palmeiras, dos
estádios do Rio, por prazo
indeterminado. A 1ª, após a
apreensão de um ônibus com
barras de ferro; a 2ª, por
precaução. PÁGINA 23

Torcidas paulistas
banidas do Rio

Cerco aos brigões

Um relatório do FMI indica
que a Venezuela vendeu desde
janeiro 11t de ouro — 3% de
suas reservas. Economistas
creem que a medida aponta
gastos altos em ano eleitoral e
gestão imprópria das receitas
de petróleo. PÁGINA 38

Venezuela vendeu
11t de ouro

Emanode eleição...

O Partido Comunista Chinês
expulsou o ex-dirigente Bo
Xilai por corrupção, abuso de
poder e sexo impróprio, após
meses de rixas internas. O
congresso para escolher os
novos líderes será em 8 de
novembro. PÁGINA 39

PCC expulsa Bo e
marca congresso

SucessãonaChina

CHICOEntreouvido na Corte

—É impressão nossa ou o tribunal “barbosou”?

ROBERTO STUCKERT FILHO/2-10-1992ROBERTO STUCKERT FILHO/30-6-2005

Jefferson. Da tropa de Collor a algoz de petistas Adeus. Collor e Rosane acenam, ao deixar o Palácio do Planalto

ROBERTO STUCKERT FILHO/30-8-2005

Dirceu. De algoz de Collor a réu do mensalão

Há 20 anos, a Câmara aprovava o impeach-
ment de Fernando Collor, com petistas, hoje
no banco dos réus do mensalão, à frente do
movimento que derrubou o presidente. Col-
lor, defendido à época por Roberto Jefferson,
ainda é réu no STF, acusado de ter favorecido
empresas de publicidade. PÁGINAS 3 a 8

20 anos, do
impeachment
aomensalão

AFORÇADADEMOCRACIA

JOAQUIM F. DOS

SANTOS filma a sen-
sual cobertura de Ru-
bem Braga em Ipane-
ma. Use o QR Code ou
veja no site do GLOBO.
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Economia
Refresconospreços
PÁG. 35

ALTA DE IMPOSTO NA
CERVEJA SERÁ MENOR
Governo recua e reduz taxação que começa a vigorar
na segunda-feira. Impacto nos preços será de 2,15%

DIVULGAÇÃO

Concorrência clara
PÁG. 36

CELULAR TERÁ PERFIL
AO GOSTO DO FREGUÊS
No ano que vem, empresas terão que oferecer
cestas de serviços com preços comparáveis

MARCOS ALVES/1-6-2012

TURBULÊNCIAGLOBAL
_

França cede à austeridade
Governo taxa ricaços e corta gastos em pacote de € 30 bi, maior ajuste fiscal em 30 anos

CHRISTOPHE ENA/AP

Sem alarme. O premier Jean-Marc Ayrault buscou tranquilizar os franceses sobre os impostos: “Noventa por cento não vão pagar mais”

-GENEBRA- Numa semana marcada por
dúvidas sobre o rumo da Espanha e vi-
olentos protestos na Grécia, a França,
segunda maior economia da zona do
euro e quinta potência econômica
mundial, anunciou ontem um pacote
que taxa ricos e empresas, além de re-
duzir as despesas do Estado. Trata-se
do maior corte do déficit público da
França em 30 anos. O governo admitiu
que será um esforço “sem precedentes”
para gerar € 30 bilhões em aumento de
impostos e reduções de gastos. Para o
economista Francesco Saraceno, do
Observatório Francês de Conjunturas
Econômicas (OFCE), com essas medi-
das o presidente François Hollande,
um socialista, afastou-se de uma pro-
messa de campanha: a de que lideraria
omovimento na Europa contra a auste-
ridade alemã, dando prioridade ao
crescimento econômico no continente.
— Hollande está indo na direção

oposta: a da austeridade da Alemanha.
— afirmou Saraceno. — Pensei que ele
mudaria o jogo na Europa, que forma-
ria uma coalizão de países para mudar
as políticas do continente.

RICOS PREFEREM O ‘EXÍLIO FISCAL’
Há o temor ainda de que, ao reduzir
gastos públicos e aumentar tributação,
o pacote acabe dificultando a retomada
do crescimento econômico no país.
As medidas, apresentadas ao Conse-

lho de Ministros e que irão ao Parla-
mento em outubro, visam a reduzir o
déficit dos atuais 4,5% para 3% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, conjunto de
bens e serviços produzidos pelo país)
em 2013, como exige a União Europeia
(UE). E não para aí: o governo quer re-
duzir o déficit para 0,3% em 2017.
— Assumo o compromisso de que

não teremos nem um euro a mais (de
dívida) no fim demeumandato— afir-
mou Hollande.
Na França, são os ricos e a classe mé-

dia alta que vão pagar boa parte da
conta de 2013. Quem ganhamais de € 1
milhão por ano terá de pagar um im-
posto de 75% sobre o montante que ul-
trapassar esse teto. Essa medida fora

prometida por Hollande durante sua
campanha, e a perspectiva de sua im-
plantação já havia provocado protestos
— e a ameaça de mudança— de vários
ricaços. O caso mais notório foi o do
presidente do grupo de luxo LVMH,
Bernard Arnault, que no início deste
mês pediu a nacionalidade belga. Após
a repercussão negativa, ele disse que
continuaria morando na França e pa-
gando seus impostos.
A revista “Le Nouvel Observateur”

afirmou em julho que diversos famosos
teriamdeixado opaís por causa dos im-
postos. Entre eles, os atores Alain De-
lon e Emmanuelle Béart, o cantor Char-
les Aznavour e o jogador de futebol
Franck Ribéry. Já o ex-tenista Yannick
Noah fez o inverso: declarou apoio a
Hollande e trocou a Suíça pela França
O imposto de 75%, segundo o gover-

no, vai atingir 1.500 contribuintes e
render € 210 milhões por ano. Quem
ganha acima de € 150 mil anuais será
taxado em 45%. Antes, amaior alíquota
era de 41%, para renda superior a €
70.830. Para as empresas, as deduções
financeiras serão limitadas a 85%.
O governo ainda vai cortar € 10 bi-

lhões em despesas públicas e € 2,5 bi-
lhões da Previdência. Evitando usar a
palavra “austeridade”, o primeiro-mi-
nistro Jean-Marc Ayrault chamou o
projeto de “orçamento de combate pela
justiça social para o crescimento”.
— Noventa por cento dos franceses

que pagam imposto, se não tiverem
mudança em sua renda, não vão pagar
mais — afirmou.

‘AUSTERIDADE NÃO LEVA A CRESCIMENTO’
Paris quis mostrar aos mercados que

está longe do caminho da Espanha.
Mas, para Saraceno,Hollande exagerou
na cautela, embora reconheça que a
França “nunca vai ser a Espanha” e que
o pacote não é drástico a ponto de levar
a uma recessão:
—Osmercados querem crescimento.

E a austeridade não está levando ao
crescimento. A zona do euro está se
contraindo. Estamos em situação qua-
se tão ruim quanto a do pico da crise. l

DEBORAHBERLINCK*
Correspondente na Europa
deborah.berlinck@oglobo.com.br
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IMPOSTO DE 75%: Todo
contribuinte que ganhar
mais de € 1 milhão por
ano vai pagar 75% de
imposto sobre os
rendimentos que
ultrapassarem este
valor. A previsão é que a
taxação dure dois anos.

ACIMA DE € 150MIL:
Quem ganha mais de €
150 mil terá uma taxa de
45% incidindo sobre o
montante que superar
esse valor.

DÉFICIT: Ameta de
déficit fiscal do país
passará dos atuais 4,5%
do PIB para 3% em 2013.

MINISTÉRIOS: Corte de
12.298 postos de
trabalho de ministérios
tidos como não
prioritários, e criação de
cerca de 11 mil postos
em Justiça, Educação e
Polícia.

DEFESA: Dos € 10
bilhões de cortes em
despesas públicas, a
área mais enxugada
será a Defesa, com
cortes de € 2,2 bilhões.

EMPRESAS: As
despesas financeiras
dedutíveis de imposto
das empresas serão
limitadas a 85% em 2012
e 2013; e a 75% a partir
de 2014.

PREVIDÊNCIA: Haverá
um novo projeto de lei
de financiamento da
Seguridade Social, mas
as medidas serão
anunciadas apenas na
segunda-feira.

U
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U
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-PARIS- Emmeio ao anúncio do governo
francês de aumento de impostos para
milionários e empresas no país, o
diretor-executivo da Renault, Carlos Ghosn,
aproveitou o Salão do Automóvel de Paris
ontem para dar um recado ao presidente
François Hollande: a Renault, uma das mais
tradicionais montadoras francesas, pode
desaparecer. Segundo ele, se a empresa
não for capaz de competir, devido à
retração do mercado por causa da crise, a
Renault deixará de existir em seu formato
atual. Ele acrescentou que o grupo também
não poderá evitar os cortes de empregos na
França, se a queda do mercado for grande e
duradoura.
Indagado se a situação da companhia

implicaria mesmo o fim da empresa, o
diretor-executivo foi taxativo:
— No atual formato, sim.

RENAULT EM VIAS
DE EXTINÇÃO

Bancos espanhóis vãoprecisar de
€ 53,7 bilhões, napágina 32

*Comagências internacionais
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