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No seu primeiro dia de visita à
China, o presidente americano,
Barack Obama, fez em Xangai
umaapaixonadadefesadaliber-
dade de informação e de outros
valores centrais dos EUA que
considerauniversais,comopar-
ticipaçãopolítica, liberdadereli-
giosa e respeito àsminorias.
O discurso, porém, não foi

transmitido pela TV nacional
chinesa. Alguns trechos provo-
cativos sobre a importância da
liberdadena internet foramco-
locadosnossitesdenotíciaschi-
neses num primeiro momento,
mas logo foram retirados.
Alémdisso, o governo chinês

fez uma pré-seleção dos estu-
dantes que ouviram Obama. O
discurso foi feito em uma uni-
versidadeedepoisosalunospu-
deram fazer perguntas. No en-
tanto, as questões quase sem-
pre refletiram o ponto de vista
oficial.Aúnicaexceçãofoiaper-
gunta lida pelo embaixador dos
EUA na China, Jon Huntsman,
escolhidaentreasqueforamen-
viadas ao site damissão ameri-
canaemPequim.Segundoojor-
nalTheWashingtonPost,agran-
demaioria dos estudantes pre-
sentes era membro do Partido
Comunista.
Aindaassim, funcionáriosdo

governo dos EUA disseram-se
satisfeitos. “Entendemos que
há limites”, disse o assessor da
Casa Branca David Axelrod.
“Obama teve a chance de dar
suasrespostasaumaaudiência
grande na TV local e na inter-
net. Isso fez o evento valer a pe-
na”, completou, numa referên-
ciaaumaTVdeXangaieaosite
QQ (com uma média de 43 mi-
lhõesdeacessos),quetransmiti-
ramo evento ao vivo.
A China censura a imprensa

ea internet, restringeaativida-
de religiosa, tem um Judiciário
submetido aos interesses do
PartidoComunistaeécriticada
porsuaaçãonoTibeteeemXin-
jiang, províncias habitadas por
etnias minoritárias. Mas o te-
ma que mereceu a maior parte
da atenção de Obama foi a cen-

sura na internet. O presidente
defendeu o acesso irrestrito à
rede–atémesmoasitescomoo
Twitter, bloqueado na China,
da mesma forma como o Face-
book e oYouTube.
“Quantomaislivrementeain-

formação flui, mais forte as so-
ciedades se tornam, porque os
cidadãosdospaíses aoredordo
mundo podem fiscalizar seus
governantes. Eles podem pen-
sarporsipróprios. Issoestimu-
laacriatividade”,disseObama.
AChina temomaiornúmero

de internautas domundo – 350
milhões – e usa um sofisticado
sistema chamado de “grande
muralha de fogo” para blo-
quear o acesso amilhares de si-
tes de conteúdo considerado
“sensível”peloscensoresdePe-
quim.Aspáginasmaiscensura-

das são as que criticam a situa-
ção dos direitos humanos no
país, defendem a independên-
ciadeTaiwanoudoTibete,pro-
põem reformas políticas ou fa-
zem menção a grupos religio-
sos banidos naChina.
Oencontro de umahora com

400 estudantes universitários
foi intensamentenegociado en-
tre as autoridades chinesas e
americanas. A agência oficial
denotíciasNovaChinasuposta-
mente mostraria o evento “ao
vivo”, mas apresentou apenas
as transcrições do que foi dito.
Obama foi cauteloso emsuas

afirmaçõese fezváriasreferên-
cias à necessidade de se respei-
tarasdiferençasculturaisehis-
tóricasentreospaíses.Masres-
saltou que considera certos di-
reitos individuais universais.

“Nós não buscamos impor
nosso sistema de governo, mas
não acreditamos que os princí-
piosquedefendemossãoexclu-
sivosdenossa nação”, disse. “A
liberdadedeexpressãoereligio-
sa,oacessoàinformaçãoeapar-
ticipaçãopolítica, nós acredita-
mos que são direitos univer-
sais,quedeveriamestaracessí-
veis a todas as pessoas, incluin-
dominorias étnicas e religiosas
–nosEUA,naChinaouemqual-
quer outra nação.”
Olíderamericanorespondeu

a oito perguntas.Amais crítica
aos EUA foi feita por um inter-
nauta de Taiwan que vive na
China e se dizia preocupado
com a possibilidade de Wa-
shingtoncontinuaravenderar-
mas para a ilha.
Obamadisse que nãomodifi-

cará a política de “uma só Chi-
na” e sedeclarou satisfeito com
a redução da tensão entre os
dois lados do Estreito de Tai-
wan, impulsionadapelo fortale-
cimento do comércio e dos in-
vestimentos, além da eleição,
em 2008, de um presidente
taiwanêsquenãodefendeaber-
tamente a independência da
ilha. A questão da venda de ar-
mas ficou sem resposta.
Obama reúne-se hoje pela

manhãcomopresidenteHuJin-
tao em Pequim. Originalmente
prevista nos anúncios do pró-
priogovernochinês, aentrevis-
ta coletiva dos dois presidentes
foitransformadanumadeclara-
ção conjunta, durante a qual
não serão permitidas pergun-
tas dos jornalistas. ●
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WashingtonvêemPequim
superpotênciaemergente
Segundo Obama, principais problemas globais passam,
obrigatoriamente, por um acordo entre os dois países

●●● Omodo comoBarackObama
cumprimentou o imperador japonês,
Akihito, sábado (foto), irritou conser-
vadores americanos. A imagemde
Obama curvando-se ante omonarca
foi repetida na TV dos EUA várias
vezes no fim de semana. ●

Encontro de líder americano com estudantes não é transmitido na TV nacional e seus trechos são tirados de sites
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Os EUA não têm intenção de
conteraemergênciadaChinae
precisam da cooperação do
país para enfrentar vários te-
masglobais fundamentais,afir-
mouontemopresidenteameri-
cano, Barack Obama, em seu
primeiro dia de visita ao país
asiático. As declarações tra-
zem o reconhecimento tácito
dequeaChinaéagrandepotên-
cia emergente domundo.
“Nósdamosasboas-vindas à

China comoum forte, próspero
e bem-sucedidomembroda co-
munidade de nações”, afirmou
Obama. Ao mesmo tempo, ele
reconheceu que “há poucos de-
safiosglobaisquepodemserre-
solvidos sem um acordo entre
EUAeChina”.

No encontro de uma hora
que teve com estudantes em
Xangai, o americano citou os
trêsadjetivosquedevemcarac-
terizar o relacionamento entre
os dois países sob a ótica dos
EUA: positivo, construtivo e
abrangente.
Horas antes de jantar com o

presidente Hu Jintao, Obama
ressaltouqueWashingtonePe-
quimnãoestãopredestinadosa
ser adversários e devem cons-
truir uma parceria para lidar
com problemas globais, entre
os quais a recuperação econô-
mica, o desenvolvimento de
energia limpa, a não prolifera-
ção nuclear e a promoção de
paz e segurança na Ásia e no
mundo.
Na questão da mudança cli-

mática, Obama afirmou que o
futuro das negociações sobre o
tema depende do acordo entre
ChinaeEUA. “Osoutrospaíses
ao redor do mundo estão espe-
rando por nós. Eles esperarão
paraveroquefazemos.Essaéa

responsabilidade da liderança
que nossos dois países agora
carregam”,disseObama.Opre-
sidente ressaltou ainda que
quantomaisamploforodiálogo
entre ambos os países,mais ca-
pazeselesserãodemostrarlide-
rança emquestões globais.
Em sua primeira viagem à

Ásia,Obamaencontrouumare-
giãocadavezmais influenciada
pela emergência da China, que
no próximo ano deverá ultra-

passar o Japão e se tornar a se-
gunda maior economia mun-
dial.Acrescente integração re-
gional é outro fator quemudou
a dinâmica do relacionamento
dos EUA com países do Pacífi-
co, muitos dos quais agora têm

na China seu principal par-
ceiro comercial.
WashingtonePequimexi-

bem um grau de dependên-
cia mútua sem paralelo no
mundo, que se acentuou ain-
damaiscomamaisgravecri-
seeconômicadasúltimasse-
te décadas.
OsEUAsão omaior desti-

no das exportações chine-
sas, que, graças a bilionários
superávits comerciais, acu-
mulou omaior volumede re-
servas internacionais do
mundo:US$2,27trilhões,va-
lor que supera o PIB do Bra-
sil.Comessesrecursos,aChi-
na compra títulos do Tesou-
ro americano, o que a trans-
formou, no ano passado, no
maior credor externo do
país,comUS$800bilhõessó
empapéis soberanos.

DESVALORIZAÇÃO
EnquantoWashingtonpres-
siona pela valorização do
yuanparareduziracompeti-
tividadedasexportaçõeschi-
nesas,Pequimtemeadesva-
lorizaçãodo dólar, que redu-
ziriaovalordesuas reservas
e ativos em moeda america-
na.
Obama também precisa

da China para tentar impe-
dir o avanço dos programas
nucleares da Coreia do Nor-
teedoIrãeparaestabilizara
situaçãodoconflitonoAfega-
nistão.●C.T.
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AIEAdesconfiaqueIrã
temmaisusinassecretas
ParaagênciadaONU, instalação
clandestinadeQomminou
confiançanodiálogoqPÁG.15
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Em meados de 2008, agentes
do FBI foram até Chicago para
avisar a equipe de informática
dacampanhadoentãocandida-
to democrata, Barack Obama,
queseusistemahaviasido inva-
dido por hackers. Os computa-
dores da campanha do republi-
cano John McCain sofreram
ataques semelhantes. Em am-
bososcasos,os traçosdeixados
pelo invasor levaram a compu-
tadores na China, segundo fon-
tes do governo.

Masnãoforamsóoscandida-
tosasvítimas.Umoficialdealto
escalão da Força Aérea, falan-
do em condição de anonimato,
disse que há dois anos a China
roubou pelo menos dez tera-
bytes de dados das redes de
computadordogoverno ameri-
cano – o equivalente em infor-
maçõesaumquintodaBibliote-
ca doCongresso.

Comarmas defasadas e sem
poder dispensar mais recursos
para a área militar tradicional,
a China estaria aumentando
suaatividadenociberespaçoco-
mo uma forma de reunir infor-
maçõesde inteligência.Pequim
espera que ao se concentrar na

rede de segurança dos EUA –
comunicações, satéliteseredes
– terá a capacidade de atenuar
o desequilíbrio militar em rela-
çãoaosamericanos,dizemespe-
cialistas.

Com sua viagem para a Chi-
na, o presidente Obama tenta
melhorar os laços com o gigan-
te asiático, especialmente nas
áreas econômica emilitar.Mas
as agressivas ações de hackers
chineses põem em dúvida o su-
cesso dessamissão.

“É assim que eles planejam
acabar coma supremacia ame-
ricana emqualquer conflito po-
tencial”, afirmouopesquisador
RobertKnake,doCouncilonFo-
reign Relations. “Eles acredi-
tam que podem nos deter com
umaguerra cibernética.”

Autoridades chinesas ne-
gamaparticipaçãodogoverno.
“AlegaçõesdequeaChinaesta-
ria por trás de ciberataques ou
ciberespionagem são cada vez
mais frequentes e mais sensa-
cionais”, disse o porta-voz da
embaixada chinesa em Wa-
shington,WangBaodong. “São
acusações infundadas e inten-
cionalmente fabricadas para
apresentar a China como uma
ameaça.” ● THEWASHINGTONPOST

Em 2010, a China
passará o Japão e
será a segunda
economia do mundo
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