
Autoridades chinesas mostram preocupação com protestos no país 
 
Os levantes no norte da África e no Oriente Médio vêm gerando preocupações e ansiedade na 
China. A principal autoridade de segurança no Partido Comunista Chinês (PCC) disse que o 
governo deveria procurar modos de evitar conflitos sociais enquanto eles ainda são 
embrionários no país. 
 
Zhou Yongkang, que dirige o setor de segurança social do PCC, afirmou que é preciso 
"adaptação às novas tendências e aos imperativos da economia e do desenvolvimento social". 
"Precisamos desmantelar esses conflitos enquanto eles ainda são embrionários", disse ele em 
uma reunião oficial, segundo um jornal do partido e outros órgão de imprensa. 
 
Uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores disse também, em outro evento, que a 
violência política no Oriente Médio se devia ao crescimento fraco de suas economias e à falta 
de esforços para mudar a situação. 
 
Falando a um pequeno grupo de repórteres, sob a condição de anonimato, o alto funcionário 
chinês disse que os países em turbulência fracassaram em se adaptar rapidamente. "Um metro 
de gelo não congela de um dia para o outro, como dizemos aqui. Essa situação tem um 
histórico profundo. Acho que esses países não souberam lidar com os novos tempos em seus 
sistemas econômicos e sociais." 
 
"Alguns países vêm registrando um desenvolvimento econômico relativamente frágil. Não têm 
crescido rápido o bastante", disse ele. O alto funcionário diz que esse dificilmente seria um 
problema para a China, que se expandiu 10,3% no ano passado. 
 
Mesmo que parte importante do alto funcionalismo chinês pense de modo semelhante, desde a 
semana passada alguns membros importantes da nomenklatura chinesa vêm expressando 
publicamente suas preocupações de que a onda de protestos iniciada na Tunísia chegue à 
segunda maior economia do mundo. 
 
Ativistas e advogados de direitos humanos foram presos ou colocados sob estrita vigilância na 
China, ao mesmo tempo em que a polícia ocupou áreas de 13 cidades que seriam palco de 
protestos convocados por mensagens que circularam na internet. Poucos manifestantes 
responderam ao chamado, mas a forte presença de policiais e de jornalistas estrangeiros 
atraiu a atenção dos que passavam no domingo em uma das principais ruas comerciais de 
Pequim, a Wangfujing. 
 
As mensagens foram originalmente colocadas em um site em chinês nos EUA, o Boxun. No 
sábado, elas começaram a circular em microblogs na China e no Twitter, que apesar de 
bloqueado é acessível para internautas que usam ferramentas para contornar a censura. 
 
China eleva preço da gasolina para compensar alta do barril 
 
A China aumentou os preços da gasolina e do diesel para compensar os gastos das refinarias 
com o barril de petróleo na casa dos US$ 100. 
 
O aumento chegou a 4,6% e subiu o preço da gasolina na bomba para o equivalente a US$ 
1,018 o litro nos postos de Pequim. O reajuste foi feito após o barril de petróleo ter passado 
dos US$ 100 em Londres, pressionado pela tensão e pela instabilidade política nos países do 
Oriente Médio e no norte da África.  
 
A China é o maior consumidor de petróleo do mundo.  
 
"O aumento dos preços vai compensar em parte a pressão dos custos sobre as refinarias 
estatais", disse Yin Xiaodong, analista chefe de petróleo da Citic Securities, em Pequim. 
Segundo ele, se quisesse compensar totalmente a alta do barril, o governo deveria ter elevado 
em 500 yuans (a tonelada métrica) e não em 350 yuans - como foi feito, e que representa os 
4,6%. Em 22 de dezembro, o governo já havia elevado os preços em 4%. 



 
Além de lidar com a alta do petróleo, a China está tentando também domar o aumento dos 
preços no mercado de imóveis residenciais. O país vem restringindo o número de residências 
que as famílias podem comprar no para tentar evitar a formação ou o inchaço de uma bolha no 
mercado imobiliário.  
 
Em Pequim, o comércio de imóveis já vinha sendo limitado. Agora outras grandes cidades, 
entre elas Xangai e Guangzhou, começam a impor limitações ao setor. Os governos das duas 
cidades anunciaram que vão proibir os moradores que já possuem uma casa de comprar outra. 
Proprietários de imóveis que não são das cidades, serão proibidos de comprar novas casas. 
 
Analistas do Credit Suisse disseram ontem esperar que no curto prazo outras cidades sigam o 
caminho de Xangai e Guangzhou. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 


