
A queda dos preços na
Alemanha e na França levou
a inflação ao consumidor
na Zona do Euro para uma
mínima de três anos em abril,
enquanto as importações
caíram 10% em março,
mostrando a profundidade
dos problemas do bloco.

A forte desaceleração na
inflação ao consumidor anual
para 1,2%, confirmada pela
agência de estatísticas da

União Europeia (UE), Eurostat,
destaca o risco de deflação no
bloco, que entrou na mais longa
recessão da história no início
deste ano.

Os preços na Bélgica,
Alemanha, Grécia e França caíram
em abril ante março, e a Grécia
permaneceu em território
deflacionário pelo segundo mês.

A queda dos preços também
destaca que as famílias não estão
gastando e que as empresas não

estão investindo, afetando o
ritmo de uma recuperação.

Em março, bloco de moeda
única registrou superávit
comercial de 22,9 bilhões de
euros em março, mais do que
o dobro registrado em fevereiro
(10,1 bilhões, segundo dados
revisados), segundo a Eurostat.

As exportações aumentaram
2,8% e as importações
registraram contração de 1%.

Agência

O presidente francês, François
Hollande, anunciou ontem que
lançará um movimento para “ti-
rar a Europa da inércia”, esti-
mando em dois anos o tempo ne-
cessário para “criar o contorno
de uma união política”, durante
coletiva de imprensa um ano
após sua eleição.

A coletiva, na presença de qua-
se todos os membros do governo
e com a participação de cerca de
400 jornalistas, foi realizada um
dia após o anúncio oficial da en-
trada do país em recessão e uma
queda histórica do poder aquisiti-
vo dos franceses. Apesar disso,
Hollande defendeu seu balanço
de um ano na Presidência, reivin-
dicando que o país “demonstrou
sua credibilidade orçamentária,
iniciou a recuperação de sua com-
petitividade e negociou a refor-
ma do mercado de trabalho”.

“O ano I (da Presidência) foi
dedicado à defesa de nossa sobe-
rania, à ordem de nossa econo-
mia, à garantia de nosso modelo
social e à reparação das injusti-
ças”, disse. “O ano II deve ser a
ofensiva”, e “a ofensiva é, antes
de tudo, lançar uma iniciativa eu-
ropeia”, acrescentou.

“Meu dever é tirar a Europa
de sua inércia e reduzir a insatis-
fação das pessoas, que só pode
comprometer o futuro da União
Europeia”, afirmou o presidente
francês, defendendo a instaura-
ção de um “governo econômico”
dos países da União Europeia.

Os eixos de sua iniciativa serão
os jovens, a energia e uma nova
etapa de integração europeia, in-
formou. “Se a Europa não avan-
çar, cai, será apagada do mapa, do
imaginário dos povos”, reiterou.

Sobre os empregos, Hollande

propôs uma mobilização imedia-
ta de uma parte dos recursos reser-
vados aos jovens (6 bilhões de eu-
ros), para “apoiar todos os jovens
da Europa que não conseguiram
encontrar estágio ou emprego”.

“A Alemanha afirmou várias
vezes que está disposta a uma
união política. A França também
está disposta a dar um contorno
a essa união política”, afirmou,
dando um prazo de dois anos pa-
ra que a iniciativa surta efeito.

Ao ser questionado sobre a
corrente anti-europeia que exis-
te na Grã-Bretanha e a possibili-
dade da União Europeia de exis-
tir sem esse país, Hollande res-
pondeu: “A Europa existia antes
de a Grã-Bretanha se integrar a
ela. Eu desejo que permaneça na
União Europeia, mas não posso
decidir pelos britânicos”.

O presidente destacou a im-
portância da relação entre Fran-
ça e Alemanha, sem a qual “Euro-
pa não pode avançar”. O primei-
ro passo é “um compromisso en-
tre França e Alemanha. Com a
chanceler alemã, Angela Merkel,
buscamos o compromisso em ca-
da etapa, levou tempo, mas sem-
pre conseguimos”, explicou, afir-
mando que “França e a Alema-
nha temos o dever de fazer a Eu-
ropa avançar, porque se ela ficar
onde está hoje, pode ser o fim da
ideia europeia”.
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Hollande lança movimento
para tirar a Europa da inércia
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Deflação, a mais nova ameaça à Zona do Euro

Hollande“SeaEuropanãoavança,cai,seráapagadadomapadomundo,do imagináriodospovos”

Presidente francês prevê a consolidação de uma união política e econômica pela recuperação do continente

Os eixos da iniciativa
do presidente francês
serão o governo
econômico da UE,
os jovens, a energia
e uma nova etapa de
integração europeia,
cujos resultados devem
surgir em dois anos
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