
Editorial

O verão está a acabar

Oníveldo desemprego continuaabaixar ao longo desta épocadoanofavorávelaesse movimento É umaboanotícia pois tomamais longínquas as perspetivas de um agravamento
para alémdomilhão de desempregados no fim

de 2013 0 Eurostat refez em baixa os seus cálculos no úl
timo trimestre fixando os em 16 5 no mês de julho pas
sando o desemprego juvenil para baixo da fatídica fatia de
quatro em cada dezdesempregados jovens
Seria um bom sinal se igualmente em agosto se pro

longasse essa diminuição do número dos sem trabalho
em Portugal Mas é preciso ter em conta que a partir de
setembro se dáumamudança sazonal importante todos
os anos os professores não colocados inscrevem se de
formamaciça nos centros de emprego e o outonomarca
a reduçãomarcante das atividades ligadas ao turismo O
que contana piormetade do ano em termos de emprego
é a força da economia em geral E quanto a isso é dema
siado cedo para cantar vitória em julho o índice de pro
dução industrial situou se no valor 85 2 isto é 2 3 abai
xo do de um ano atrás E todas as categorias de produtos
industriais ostentam valores negativos homólogos

As vendas do comércio a retalho recuaram igualmen
te 2 3 face a julho de 2012 com os produtos alimenta
res a constituírem a exceção positiva num sector comque
bras nas remunerações nas horas trabalhadas e nas ven
das concretizadas

Por tudo isto o mais prudente será esperar medições
contraditórias consoante o sector económico por mais
unsmeses Só lápara o fim do ano se tomará possível con
cluir comque ânimo se encontram os decisores que atuam
na economia portuguesa já com todos os efeitos incor
porados do impacte económico do próximoOrçamento
do Estado

Obama e Hollande

Depoisdaderrotadoprimeiro ministro conservadorbritâniconaCâmarados Comuns onde70 dos seus deputados se juntaram aos trabalhistas paravetaremumataque à Síria o Presi
dente dos EUAviu se com o menos provável

aliado o Chefe de Estado socialista francês François
Hollande Ou seja numadécada desvaneceram se e in
verteram se alianças que levaram os militares do Ociden
te a entrar em território árabe muçulmano Em2003 Lon
dres eWashington lideraram a invasão do Iraque que mes
mo à revelia das Nações Unidas conseguiu contar com
umasérie de aliados europeus talvez aindamarcadospe
los atentados contra as Torres Gémeas emNova Iorque
que vitimaram cerca de trêsmil pessoas Mas depois mui
ta coisamudou

Afeganistão Iraque e Líbia são outros tantos países onde
os EUAatuaram comapoio dos aliados outros tantos paí
ses onde a paz continua ausente e que têm sido campo
de morte para americanos e britânicos Com a Síria re
gressou o fantasmado Iraque neste nãoexistiam as armas
de destruiçãomaciça e emDamasco quem é de facto o
réu Há só um As dúvidasmarcam a opinião dos aliados
que dizem aObama que o compreendeme que os culpa
dos devem serpunidos —massemparticiparnapunição
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