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1.160
é o número de vagas abertas
em 2010 para agricultores na
Califórnia. Só 233 pessoas se
apresentaram. Fazendeiros te-
mem pela falta de mão de obra.

C omo prefeito, Iuri Luzhkov trans-
formou Moscou. Recebeu de heran-
ça uma cidade sombria, repleta de
prédios feios, construídos na era de

Stalin. Com a dádiva dos petrodólares, a capi-
tal foi transformada num canteiro de obras.
Surgiu uma nova Moscou, mas o restante da
Federação Russa continuava arruinado.

A destituição suscita indagações quanto ao
sistema do Kremlin. Há dois anos as pessoas
se perguntam quem é seu dirigente. Quem é o
verdadeiro patrão? Será o terrível Vladimir
Putin, o perfeito autocrata que depois de ser
presidente se tornou primeiro-ministro e
pretende se candidatar novamente à presi-
dência? Ou Dmitri Medvedev, com seu ar sim-
plório? A demissão brusca de Luzhkov pare-
cia responder a essa interrogação. Foi Medve-
dev quem assinou a ordem. Putin mantinha-
se silencioso – até declarar apoio à decisão e
dar a entender que participou da escolha do
sucessor de Luzhkov. Conclusão: os misté-
rios do Kremlin persistem. /TRADUÇÃO DE
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Rússia e China finalizam
oleoduto de 999 km

A China e seus
novos interesses
Enquanto EUA não definem qual diplomacia adotar,
Pequim usa seu poder e joga duro com vizinhos asiáticos

Em 9 de janeiro, um referendo
deve criar um novo país na Áfri-
ca: o Sudão do Sul. Rico em petró-
leo, cristão e animista, a vitória
dos separatistas nas urnas é am-
plamente esperada. No entanto,
basta uma caminhada pelas ruas
de Cartum, capital sudanesa, pa-

ra perceber que o norte não acei-
tará tão fácil a secessão e há risco
de um novo confronto.
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Medvedev destitui prefeito de Moscou
No cargo há mais de 18 anos, Yuri Luzhkov é demitido por falta de confiança após campanha de críticas feita por emissoras estatais

Pequim investe pesado
na Coreia do Norte

EFE

Analistas dizem que Pequim de-
cidiu aumentar significativa-
mente seus investimentos na Co-
reia do Norte. O objetivo é dar
estabilidade ao regime e ter mais
influência sobre Pyongyang, pa-
ra moderar as ações do governo
e pressionar por reformas.

EUA estudam meios de
‘grampear’ a internet

VISÃO
GLOBAL

Mistérios do
Kremlin e a saída
de Luzhkov

Divisão do Sudão pode
causar novo conflito

Chineses e russos celebraram es-
ta semana o fim das obras do pri-
meiro oleoduto que liga os dois
países. Com 999 quilômetros,
ele marca uma guinada para o
Oriente da política energética da
Rússia e uma nova era na coope-
ração entre os dois países.

O s americanos foram
surpreendidos por
como a China está
usando seu poder. Pe-
quim surgiu como va-
lentão do pedaço,

ameaçando cortar o acesso do Japão
a minerais a menos que Tóquio cedes-
se numa disputa territorial antiga.
Os japoneses cederam. A China sur-
giu conciliadora, com seu premiê,
Wen Jiabao, dando tudo para desviar
a pressão do presidente Barack Oba-
ma sobre o valor da moeda chinesa –
na verdade, uma batalha sobre se os
empregos vão para trabalhadores de
Seattle ou Shenzhen. Os dois líderes
conversaram por duas horas na
ONU. O resultado não ficou claro.

E a China surgiu como a realista
clássica, optando pela conveniente
inconsistência sobre as sanções con-
tra Coreia do Norte e Irã num esfor-
ço para equilibrar seus interesses. De
certa maneira, não há nada de sur-
preendente em uma potência ascen-
dente encontrar maneiras sutis de li-
dar com problemas complexos.

Antes, porém, de a China emergir
da pobreza para uma a condição de
segunda economia do mundo, sua po-
sição sobre política externa era reafir-
mar o princípio de não ingerência em
assuntos de outros países e se con-
centrar em sua vizinhança. Isso foi

antes de ela ter os recursos militares e o
incentivo para pensar em como assegu-
rar e defender interesses por todo o glo-
bo. Hoje, eles incluem o acesso ao petró-
leo em lugares como Sudão e Irã, navega-
ção segura no Índico e capacidade de
manipular sua moeda.

Pela primeira vez, o mundo está ven-
do um conjunto de comportamentos
distintos em lugares sobre os quais os
chineses dificilmente pensariam 20
anos atrás. Agora, o que diplomatas e
analistas americanos precisam imagi-
nar é o que move as ações da China,
como tentar moldá-las e quais limites
estabelecer.

Crescimento. “A China que o presi-
dente Obama esperava receber um
ano atrás, a grande potência coopera-
tiva, não é a China com a qual ele tem
de lidar hoje”, disse David Shambau-
gh, diretor do programa de política
chinesa da Universidade George
Washington. “Na medida em que
eles começam a administrar suas
muitas clientelas, suas políticas es-
tão ficando mais parecidas com a nos-
sas”, afirmou um funcionário de alto es-
calão do governo americano.

Há décadas que países da Ásia estão
atentos ao ressurgimento da China –
monitorando quantos navios e mísseis
ela estava adquirindo e como usa sua
influência como investidora. Uma déca-

da atrás, quando o presidente George
W. Bush chegou ao poder, alguns neo-
conservadores insistiram que ele deve-
ria “conter” as ambições da China.

Uma contenção provavelmente teria
sido impossível e se provou desnecessá-
ria. Até agora, Pequim não reivindicou
novas pretensões territoriais, apenas
começou a defender antigas. Os japone-

ses se envolveram em um delas quando
detiveram o capitão de uma traineira chi-
nesa em um grupo de ilhas chamado
Senkaku, pelos japoneses, e Diaoyu, pe-
la China. Tóquio disse que a traineira
havia abalroado um barco da guarda cos-
teira japonesa. Alguns anos atrás, isso
seria uma questão consular. Não desta
vez.

Os chineses exigiram a libertação do
capitão. O Japão recusou. Movida por
uma onda nacionalista, a China blo-
queou o envio de minerais conhecidos

como “terras raras”, colocando
em risco a indústria eletrôni-

ca japonesa. Sem ânimo
para reagir, os japoneses

liberaram o capitão.
Se a estratégia da

China com a Ásia é de
atrito, com os EUA é di-

plomática. Quando
Obama se encontrou pe-

la primeira vez com Hu Jin-
tao, presidente do país, um in-

cêndio ameaçava consumir as duas eco-
nomias, mas eles adotaram uma estraté-
gia comum de estímulos. Em 2009, co-

mo observou um assessor de Obama,
“tudo foi posto de lado”.

Depois, eles se esquivaram de
embates sobre a política am-
biental em Copenhague e reali-

zaram um ataque virtual ao
Google. Mas, foi o corpo mo-

le da China sobre sua políti-
ca monetária que deixou

tensas as relações. No
Congresso, a China é
acusada de manipu-
lar o yuan para man-
ter suas fábricas zum-

bindo às custas de tra-
balhadores americanos.

Democratas e republicanos pe-
dem tarifas.

Por enquanto, a estratégia da
China parece ser a manutenção
da diplomacia enquanto prosse-
gue o corpo mole. Wen usou a pa-
lavra “cooperação” seis vezes
quando esteve com Obama nos
EUA. Mas, quando as portas se

fecharam, Washington pressionou
por uma ação imediata, e, de acordo
com uma testemunha, Wen “se esqui-
vou”, reafirmando que são necessá-
rias gerações para construir uma po-
tência econômica.

Casos especiais. Coreia do Norte e
Irã são questões em que colidem os
imperativos locais e os interesses de
grande potência da China. Se o objeti-
vo dos EUA é uma Coreia do Norte
sem armas nucleares, o da China é
mantê-la estável. Os chineses suspei-
tam que se ela implodir, a Coreia do
Sul (e seus aliados americanos) che-
garão até a fronteira chinesa.

Como disse um agente de inteligên-
cia americano, “se a escolha é entre
viver com um Norte nuclear meio doi-
do ou conosco em cima deles, os chi-
neses preferem a primeira opção.” Is-
so não significa que estejam felizes.
Assim, em 2009 após, o segundo tes-
te nuclear do Norte, serviu aos inte-
resses da China apoiar as sanções
contra Pyongyang.

Neste ano, quando os EUA tenta-
ram novamente aprovar novas san-
ções por causa do afundamento de
uma corveta sul-coreana, a situação
havia mudado. Kim Jong-il, o ditador
do Norte, estava doente e a China pre-
cisava ganhar a confiança de seu filho
e herdeiro, Kim Jong-un. Pequim mi-
nou as sanção na ONU.

O Irã é outro caso especial - 12% do
petróleo da China vem de lá. Embora
Pequim tenha apoiado sanções, tra-
tou também de garantir que as impor-
tações e exportações fossem deixa-
das fora da lista. Circulam comentá-
rios sobre novos investimentos de
longo prazo em energia pelos chine-
ses no Irã. Até agora, contudo, pou-
cos acordos foram concretizados. É
esse o supremo tabuleiro tridimen-
sional de xadrez, jogado ao estilo chi-
nês. / TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

✽

É COLUNISTA E GANHADOR DO

PRÊMIO PULITZER

Os EUA estão tentando aprovar
novas leis para a internet. A ideia
é aumentar a capacidade de
grampear suspeitos de crimes.
Ações de inteligência estariam
sendo prejudicadas porque cada
vez mais gente usa a rede, e não o
telefone, para se comunicar.

MOSCOU

O presidente russo, Dmitri
Medvedev, destituiu ontem o
prefeito de Moscou, Yuri Lu-
zhkov, por questionar as deter-
minações do governo. Figura
influente nas últimas duas dé-
cadas, Luzhkov foi demitido
depois de 18 anos no cargo por
“perder a confiança do presi-
dente”. O prefeito ainda esta-
ria tentando criar um conflito
entre Medvedev e o premiê
Vladimir Putin, que apoiou a
demissão e indicou que ajuda-
rá a escolher o sucessor.

Em decreto, Medvedev apon-
tou o vice de Luzhkov, Vladimir
Resin, como prefeito interino. A
demissão foi o ato mais audacio-
so do presidente desde que assu-
miu o cargo, em 2008. Correligio-
nário de Putin, Luzhkov era acu-
sado de corrupção e foi duramen-
te criticado pelas TVs estatais
nas últimas semanas.

Programas de TV acusaram o
prefeito de deixar Moscou du-
rante os incêndios florestais que
afetaram a região da capital, po-
luindo o ar e aumentando a taxa
de mortalidade da cidade. Lu-
zhkov demorou dez dias para
suspender suas férias e retornar
a Moscou, o que irritou o Kre-
mlin.

O prefeito está envolvido ain-
da em acusações de corrupção

pelas atividades empresariais de
sua mulher, a bilionária do setor
de construção Yelena Baturina.
A então funcionária da prefeitu-
ra criou um império imobiliário
e de obras públicas que lhe ren-
deu uma fortuna de US$ 2,9 bi-
lhões. Também foi criticado por
preservacionistas por destruir o
centro histórico de Moscou.

Luzhkov foi nomeado pelo ex-
presidente Boris Yeltsin em
1992, após a queda da União So-
viética, sendo reeleito desde en-
tão. Quando Vladimir Putin assu-
miu a presidência, revogou a elei-
ção para a prefeitura de Moscou
e passou a indicar o prefeito, ter-
ceiro cargo mais importante de-
pois do presidente e do premiê.

Demissões. A destituição ocor-
re no momento em que o Kre-
mlin busca renovar os líderes re-
gionais do país, recentemente
aceitando as demissões de vá-
rios governadores. O mandato
de Luzhkov terminaria em 2011,
um ano antes das eleições presi-
denciais de 2012.

Luzhkov, que na segunda-fei-
ra afirmou que não renunciaria,
não fez comentários sobre sua
demissão. Ele apenas enviou
uma carta ao partido governista,
o Rússia Unida, avisando que dei-
xaria a legenda pela tentativa
coordenada de forçá-lo a renun-
ciar e criticando a falta de apoio.

O secretário do partido, Vya-
cheslav Volodin, lamentou que
um dos fundadores do Rússia
Unida tenha perdido a confiança
do governo por seus próprios er-
ros. Putin elogiou o prefeito,

mas disse que existiam sinais cla-
ros de que a relação entre Medve-
dev e Luzhkov não era boa e, co-
mo o prefeito é subordinado ao
presidente, apoiaria a demissão.
/AFP, AP e NYT

Dispensado. Luzhkov não resiste a onda de denúncias
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● Apoio
Yuri Luzhkov
declarou
publicamente
que apoiava a
candidatura
do premiê
Vladimir Putin
para a
presidência
russa em
2012, em vez
da reeleição
de Dmitri
Medvedev.
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