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LONDRES

Os moradores de Londres en-
frentaram bastante dificuldade
para chegar ao trabalho ontem
por causa da segunda greve de
funcionários do metrô em me-

nos de um mês, em uma disputa
contra um plano de demissões.

A maioria das linhas do metrô
foi fechada ou parcialmente afe-
tada em consequência da parali-
sação de até 10 mil funcionários,
iniciada no domingo à noite. A
rede com 140 anos de existência
transporta mais de 1 bilhão de
pessoas por ano.

Essa foi a segunda de quatro
greves de 24 horas planejadas
em protesto contra as demis-
sões previstas de vendedores

dos bilhetes. A administração do
metrô alega que esses funcioná-
rios não são necessários, uma
vez que a maioria dos passagei-
ros compra os tíquetes pela inter-
net ou no autoatendimento.

A Grã-Bretanha pode enfren-
tar o aumento dos protestos de
trabalhadores por causa dos pla-
nos da coalizão governista de
cortar custos para reduzir o défi-
cit orçamentário recorde.

O prefeito de Londres, Boris
Johnson, considerou a greve co-

mo de motivação “política”, e
disse que 3 mil pessoas não pode-
riam “parar a cidade”. Ele estava
se referindo ao número de mem-
bros do sindicato que votaram
pela greve. Muitas pessoas opta-
ram por pegar ônibus e táxis em
vez do metrô, congestionando
as ruas da capital.

Os funcionários do metrô pla-
nejam mais duas greves (2 e 28
de novembro) se a administra-
ção mantiver seus planos de de-
missão. / REUTERS

Greve contra demissões para metrô londrino

China não vai se
desfazer de bônus
europeus, diz premiê
Wen Jiabao tranquiliza a UE, mas pede que o país
seja reconhecido como economia de mercado

O primeiro-ministro da Chi-
na, Wen Jiabao, teve uma
ideia. Foi à Grécia, e lá visi-
tou a Acrópole, um dos

monumentos mais espetaculares do
mundo, na companhia do primeiro-
ministro grego, Georges Papan-
dreou.

Ali, teve uma segunda ideia: por
que não socorrer a Grécia, esse pe-
queno país da União Europeia que
atravessa uma perigosa crise econô-
mica e financeira?

O primeiro-ministro grego con-
cordou plenamente e também

achou que era uma boa ideia.
Há alguns meses, a China já tinha ar-

rendado dois piers no Porto do Pireu
por um prazo de 30 anos. Foi um teste
para ver como os gregos reagiriam à che-
gada dos chineses. Agora, Wen Jiabao
vai mais longe.

Para começar, os chineses querem
ajudar os armadores gregos, único se-
tor com bom desempenho nesse país
em ruínas que não foi afetado pelos
“maus ventos” que sopram sobre a con-
juntura.

Os chineses vão fornecer seis navios
para os armadores gregos, entre eles

dois de carga e um petroleiro. Além dis-
so, devem criar um fundo de€ 5 bilhões
“para a compra de navios chineses pe-
los armadores gregos”.

E não é só: há também a promessa de
elevar o comércio entre China e Grécia
para€8 bilhões em 2015, o que significa
dobrar as trocas atuais.

Wen Jiabao anunciou ainda que seu
país vai comprar títulos de dívida emiti-
dos pelo Estado grego assim que a Gré-
cia retornar aos mercados, ou seja, no
próximo ano.

O primeiro-ministro grego, que não
tinha pedido nada, está no céu. “É um

voto de confiança na nossa economia.”
Mas há outras opiniões, mais céticas.

“A China vai tomar conta da Grécia”,
dizem alguns. “Wen Jiabao, como bom
diplomata, aproveita do elo mais fraco
da Europa”, para, como num jogo de
xadrez, fazer avançar seus peões para o
Velho Continente.

Cavalo de Troia. De fato, tudo se pas-
sa como se a China pretendesse fazer
da Grécia um “cavalo de Troia” que vai
permitir que ela se introduza na fortale-
za europeia.

Está claro que, para a China, a Grécia
e seus portos e navios são a porta de
entrada para uma área mais vasta e
mais promissora, que é o espaço euro-
peu.

Uma prova da importância do lance
que acaba de ser jogado nessa “marcha
sobre a Acrópole” é o fato de Wen Jia-
bao estar acompanhado de dois perso-
nagens de peso que não têm, ao que pa-
rece, grande paixão por museus e monu-
mentos como o Parthenon: Wei Jiafu,
presidente da gigantesca companhia
Cosco (China Ocean Ship Company) e

Zhou Xiaochuan, presidente do Ban-
co Central da China, em pessoa.

O primeiro-ministro chinês dei-
xou claro suas intenções: “Digo com
franqueza que somos a favor de um
euro estável. E não vamos reduzir o
número de títulos europeus do nos-
so portfólio”.

Após um breve silêncio, concluiu:
“Esperamos que a União Europeia
reconheça o mais rápido possível
nossa posição como economia de
mercado e reduza as restrições às ex-
portações de alta tecnologia e se opo-
nha a todo protecionismo comer-
cial”.

Porta de entrada. Isso é que é bom
dos chineses: eles são tão astutos
que vão rápido ao que interessa. No
primeiro dia, dizem que adoram Pra-
xíteles e as ânforas com figuras ne-
gras de Exéquias.

No segundo, eles se comprazem
em poder ajudar os portos gregos a
enfrentar a crise.

No terceiro, deixam entender que
a Grécia será a porta de entrada da
China para a Europa do Sul, e talvez a
Europa do Norte. / TRADUÇÃO DE
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Para críticos, com diplomacia,
chineses estão aproveitando
do elo europeu mais fraco

China socorre a Grécia
e põe um pé na Europa

Partenon. Jiabao (D) com o premiê grego, George Papandreou

Sem trem. Greve de 10 mil funcionários atrapalhou usuários

País pode enfrentar
aumento dos protestos
por causa dos planos
de cortes de custos
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PEQUIM

O primeiro-ministro chinês,
Wen Jiabao, prometeu ontem
que o país não vai se desfazer de
bônus de governos europeus, se-
gundo informações da agência
oficial de notícias, Xinhua. “A
China não vai reduzir sua cartei-
ra de bônus europeus, e a China
apoia um euro estável”, disse
Wen Jiabao em discurso no par-
lamento grego, em Atenas.

Segundo a agência de notícias,
o premiê disse que as relações
entre China e União Europeia de-
vem ser fortalecidas. Ele pediu,
no entanto, que o bloco reconhe-
ça o país como economia de mer-
cado, o que permitiria à China
receber tratamento mais favorá-
vel em disputas comerciais.

Wen Jiabao elogiou os esfor-
ços da Grécia para resolver a cri-
se no país e demonstrou apoio às
medidas tomadas pela União Eu-
ropeia e o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). Ele disse que
continuará a comprar bônus da
Grécia e anunciou a criação de
um fundo de US$ 5 bilhões para
apoiar companhias navais gre-
gas a comprar navios chineses.

O premiê chinês acrescentou
estar encorajando as compa-
nhias a investir na Grécia e pre-

viu que o comércio entre a China
e a Grécia deve dobrar em cinco
anos para US$ 8 bilhões anuais.
No ano passado, as exportações
da China para a Grécia totaliza-
ram € 3,04 bilhões (US$ 4,19 bi-
lhões), enquanto as importa-
ções pela China de produtos gre-
gos somaram apenas € 93 mi-
lhões, de acordo com dados da
União Europeia.

Na abertura do Encontro Ásia-
Europa, Wen Jiabao pediu à Eu-
ropa que ceda mais poder aos
emergentes nas instituições fi-
nanceiras internacionais. “Preci-
samos melhorar o processo de
tomada de decisões e os mecanis-
mos dessas instituições.”

O premiê chinês acrescentou
haver a necessidade de “aumen-
tar a representação e a voz dos
países em desenvolvimento, en-
corajar uma maior participação
e acomodar os interesses e as
preocupações uns dos outros”.

Os ministros das Finanças eu-
ropeus concordaram na semana
passada em manter conversa-
ções com os EUA e outros parcei-
ros para rever a representação
da UE no FMI. A Europa, que
tem nove assentos no conselho
do FMI, ofereceu dois assentos
rotativos a países emergentes. /
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