
A crise da Eurozona parece
ter colocado à prova a até en-
tão bem sucedida relação fran-
co-britânica, cujas desaven-
ças têm sido evidenciadas pe-
la tensas relações entre Nico-
las Sarkozy e David Cameron.
Após a união entre Paris e Lon-
dres para a intervenção na Lí-
bia e o vínculo pessoal entre
Sarkozy e Cameron, o cenário
que se monta é de atrito entre
os dois líderes e dos interesses
das duas nações.

Nos últimos dias, autoridades
francesas multiplicaram seus
ataques contra o Reino Unido,
único país da União Europeia
que rejeitou o acordo da sema-
na passada em Bruxelas, que vi-
sa reforçar a disciplina orçamen-
tária. “A situação econômica da
Grã-Bretanha é hoje muito
preocupante e do ponto de vista

econômico é preferível ser fran-
cês que britânico”, disse o mi-
nistro francês de Finanças, Fran-
çois Baroin, num momento em
que a França corre o risco de
perder sua nota AAA, a melhor
possível para as agências de clas-
sificação financeira.

Na véspera, o primeiro-minis-
tro François Fillon já havia dito
que “os amigos britânicos estão
ainda mais endividados que nós
e possuem um déficit mais al-
to”. “E as agências de classifica-
ção parecem não se dar conta
disso”, acrescentou.

Na semana passada, o gover-
nador do Banco da França,
Christian Noyer, solicitou às
agências para que rebaixas-
sem a nota do Reino Unido an-
tes de reduzir a nota dos paí-
ses da Eurozona.

O governo inglês voltou a re-

bater essas críticas na sexta-
feira, dizendo que seu sólido
plano de recuperação foi apro-
vado por várias organizações
internacionais e irá eliminar
quase todo o déficit público
em cinco ou seis anos.

Já a imprensa britânica consi-
derou escandalosas as declara-
ções francesas. Os veículos bri-
tânicos mostraram também
um vídeo no qual Sarkozy pare-
ce “ignorar” David Cameron,
quando este lhe estende a mão
após um encontro em Bruxelas.

“É evidente que a Inglaterra
declarou guerra às declarações
francesas”, disse o jornal in-
glês, Daily Telegraph.

Numa tentativa de conter
os ânimos, no entanto, Nico-
las Sarkozy disse que a União
Europeia precisa da Grã-Breta-
nha. ■ AFP
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Economia abala as relações
entre França e Inglaterra
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Cai a aprovaçãodoprimero-ministro russo

A União Europeia (UE) e o Fun-
do Monetário Internacional
(FMI) interromperam sua mis-
são na Hungria na sexta-feira
devido aos planos do governo
desse país de limitar a autono-
mia de seu banco central, infor-
mou um diplomata europeu que
manteve contato com a missão.

O FMI e a UE negociavam
com Budapeste um novo em-
préstimo ao país. “A Comissão
Europeia (CE) decidiu interrom-
per sua missão, devido ao fato
de o governo da Hungria não
ter informado à missão do FMI e
da UE sobre nenhuma mudança
nos planos de aprovar uma lei
para o banco central do país”,
disse um porta-voz.

O FMI, a UE e o BCE já ha-
viam expressado seus temores
com relação ao projeto de refor-
ma da estrutura do Banco Cen-
tral Nacional (MNB), o banco
central húngaro.

O governo conservador de Vi-
ktor Orban possui um projeto
de lei para o MNB, através do
qual busca aumentar de sete pa-
ra nove o número de membros
do Conselho Monetário, e quer
que estes dois novos membros
sejam nomeados pelo presiden-
te, que é designado pelo Parla-
mento, onde o partido governis-
ta ostenta a maioria.

Caso essa lei seja aprovada,
a União Europeia teme que a
autonomia do banco central
seja afetada.

Vítima da crise econômica
que atinge vários países da
União Europeia, a Hungria ha-
via solicitado ao Fundo Monetá-
rio Internacional e à UE uma li-
nha de crédito entre ¤ 15 bi-
lhões e ¤ 20 bilhões. ■ AFP

Pesquisa com 1.008 pessoas para o semanário
JDD mostrou que o socialista François Hollande,
o favorito, obteria 27,5% dos votos no primeiro
turno da eleição em abril, queda de 2 pontos
percentuais com relação à pesquisa anterior.
O apoio a Nicolas Sarkozy caiu para 24%
dos 26% registrados no mês passado.
O candidato de centro François Bayrou
subiu para 11%, contra 6% registrados no mês
anterior. Enquanto isso, Marine Le Pen, líder
do partido Frente Nacional de extrema-direita,
também melhorou, subindo para 20%. Ela tinha
17% das intenções em outubro. Reuters
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Londres comemorou na sexta-feira
o retorno às ruas de seu tradicional
ônibus de dois andares, seis anos
depois de a frota dos veículos ter sido
retirada das ruas da capital britânica.
Os Routemasters vermelhos —
populares entre turistas e moradores
locais e tão sinônimos de Londres
quanto o Big Ben — foram quase
totalmente retirados das ruas em
2005 porque eram considerados
relíquias caras do passado.
A versão moderna do ônibus
tem uma plataforma traseira
aberta para embarque. Reuters

Veto inglês ao acordo da União Europeia monta cenário de atrito entre os interesses das duas nações

Autoridades
francesas
multiplicaram
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o Reino Unido,
único país da
União Europeia que
rejeitou o acordo
da semana passada
em Bruxelas para
reforçar a disciplina
orçamentária

“Lamentamos os abusos”, indicaram
os bispos holandeses em um comunicado.
“Compadecemo-nos das vítimas e
apresentamos a elas nossas sinceras
desculpas”, acrescentaram. Milhares de
menores foram abusados sexualmente
na Igreja católica holandesa entre 1945
e 2010, e 800 supostos autores foram
identificados, afirmou uma comissão
investigadora independente. “Dezenas de
milhares de menores enfrentaram formas
leves, graves ou muito graves de condutas
sexuais”, indicou o comunicado. AFP
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Hungria
desagrada
FMI e UE

Pesquisa realizada entre 10 e 11 de dezembro e divulgada na sexta-feira
mostrou que 51% dos russos aprovam o trabalho de Vladimir Putin,
em comparação com 61% registrados na pesquisa de 28 e 29 de novembro,
e 68% em janeiro, informou a empresa VTsIOM. A pesquisa destacou o
cansaço da população em relação a Putin, num momento em que ele
se prepara para uma eleição presidencial em março, que deve vencer,
mas não tão facilmente como parecia um mês atrás. Reuters
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