
%HermesFileInfo:A-29:20110313:

O ESTADO DE S. PAULO DOMINGO, 13 DE MARÇO DE 2011 Internacional A29

ORIENTE MÉDIO

Um garoto de 12 anos e um ho-
mem que assistiam aos protes-
tos de opositores em Sanaa, ca-
pital do Iêmen, morreram on-
tem atingidos por disparos efe-
tuados pela polícia. Centenas
de manifestantes também te-
riam ficado feridos. Pelo menos
30 opositores foram assassina-
tos pelas forças de segurança
iemenitas nas últimas semanas,
quando centenas de milhares
de manifestantes saíram às ruas
para exigir que o presidente Ali
Abdullah Saleh, há três décadas
no poder, afaste-se do governo
e aceite reformas democráticas.

A Justiça dos EUA deu ontem
poder a procuradores para exi-
gir do serviço de microblog
Twitter dados relacionados à
investigação de vazamento de
informações do governo ameri-
cano ao WikiLeaks. A quebra de
sigilo afetará três contas de
usuários que teriam mantido
contato com Jo australiano
ulian Assange, fundador do gru-
po que no ano passado divulgou
250 mil telegramas secretos da
diplomacia americana. A Justi-
ça britânica aprovou um pedido
de extradição da Suécia, onde
ele é acusado de abusos sexuais.

Palestino invade assentamento judaico e
mata a facadas 5 membros de uma família

Repressão a protesto na
capital deixa 2 mortos

Justiça autoriza quebra
de sigilo do Twitter

QUEM É

Um palestino não identificado
assassinou ontem a facadas cin-
co pessoas de uma família de
colonos israelenses após inva-
dir o assentamento de Tamar,
na região de Nablus, Cisjordâ-
nia. O pai, a mãe e três filhos –
uma criança de 11 anos, outra de
3 anos e um bebê de 1 mês – fo-
ram mortos enquanto se prepa-
ravam para o shabat, dia religio-
so de descanso. O Exército is-
raelense iniciou buscas na re-
gião para localizar o agressor
(foto). O assentamento de Ta-
mar já havia sido alvo de um

atentado em 2002, quando um
atirador palestino matou cinco
colonos. “O Exército e os servi-
ços de segurança agirão rapida-
mente para captura os responsá-
veis por esse crime absurdo”,
disse o ministro da Defesa de
Israel, Ehud Barak.

IÊMEN WIKILEAKS

‘O poder dos EUA
está se reduzindo’

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Sob o peso de uma dívida públi-
ca de US$ 14 trilhões e de um
déficit fiscal de US$ 1,3 bilhão,
os EUA não serão mais a mes-
ma superpotência das sete déca-
das passadas. As ações milita-
res e diplomáticas diminuirão,
por resistência dos contribuin-
tes americanos em pagar a con-
ta. Regiões que precisam de
apoio direto de Washington pa-
ra construir suas instituições –
da Líbia ao Haiti, do Afeganis-
tão ao Iraque – mergulharão na
“desordem”.

A previsão sombria é de Mi-
chael Mandelbaum, professor
de política externa americana
da Universidade Johns Hop-
kins. Segundo ele, porém, mes-
mo com o aparente declínio
americano, nenhuma outra po-
tência alcançará os Estados Uni-
dos nas próximas décadas. A se-
guir, trechos da entrevista.

● Os Estados Unidos não têm
hoje o mesmo peso em foros in-
ternacionais como no pós-2ª
Guerra. Qual é o seu real poder?
Os Estados Unidos continuam
a ser o país mais poderoso e im-
portante do mundo. Mas, have-
rá uma contração do poder ame-
ricano nos próximos anos por
causa do peso maior dos progra-
mas de assistência e previdên-

cia social no orçamento do
país. A geração do baby boom,
americanos nascidos entre 1946
e 1964, começou a se aposentar.
Os EUA serão obrigados a con-
duzir uma política externa com
gastos menores. E não há outro
país interessado em assumir o
papel dos EUA no mundo, mes-
mo de forma complementar.

● A China seria uma alternativa
aos EUA?
A China não se tornará uma su-
perpotência, como os EUA. Pri-
meiro, a China é ainda um país
muito pobre. Cresceu muito,
mas a renda per capita conti-
nua muito baixa e há centenas
de milhões de pessoas pobres
no país. O foco de qualquer go-
verno chinês estará sempre no
espaço doméstico, no cresci-
mento econômico interno, não
na projeção de seu poder no
mundo. Segundo, a China não
assume responsabilidades no

sistema internacional. Tercei-
ro, os países do Leste Asiático
suspeitam da China e preferi-
rão contar com os EUA.

● Outros emergentes não podem
tocar essa agenda?
O Brasil se tornará mais impor-
tante na América Latina e no
Caribe. A Índia, no Sul da Ásia.
Para carregarem as tarefas
atuais no mundo, não vejo ne-
nhum outro substituto.

● A redução do orçamento dos
EUA em defesa e diplomacia
levará a que tipo de mudança? O
que é descartável na atual
política externa?
As áreas vitais são o Leste da
Ásia, o Oriente Médio e a Euro-
pa – as mesmas do período da
Guerra Fria. A política de cons-
trução de nação conduzida des-
de o final da Guerra Fria – Bós-
nia, Kosovo, Haiti e Somália –
não será repetida.

● Por pressão doméstica ou
outras razões?
Porque os EUA constataram
que essas intervenções são mui-
to custosas. Talvez sejam dese-
jáveis, mas não são mais viá-
veis.

● E em relação a países como
Egito, Tunísia e Líbia. Os EUA
podem se dar ao luxo de negar
essa ajuda?
Eu acredito que os EUA podem
e vão negar. E, com isso, não
creio que a imagem do país co-
mo líder mundial sofrerá. Será
uma surpresa se os EUA custea-
rem essas intervenções porque
os contribuintes americanos
não querem mais pagar essa

conta. Os EUA continuarão
com suas atividades de contra-
terrorismo e de inteligência,
em cooperação com outros go-
vernos e agências, e ainda po-
dem se valer de seus mísseis de
alcance continental. A questão
não é mais enviar grandes con-
tingentes de soldados nem ado-
tar programas de construção de
nações. Ou seja, não mais valer-
se dos modelos de (George W.)
Bush e de (Bill) Clinton. Essas
políticas de intervenção militar

não contam mais com o apoio
popular.

● Se não há substitutos para os
EUA como superpotência, qual o
destino dos países em
reconstrução?
Haverá mais desordem no mun-
do. Não chegará ao caos. Mas,
onde os EUA não puderem
mais intervir, haverá desordem.
O custo da liderança atrofiada
será pior para o mundo do que
para os EUA.

● Qual sua avaliação sobre o
desinteresse dos EUA pela
América Latina?
A região não é importante na
política de segurança nacional
dos Estados Unidos, o que é
bom para todo o mundo. Não
há problemas na América Lati-
na que afetem os EUA como
existem em outras partes do
mundo. E acho que não é de in-
teresse da América Latina
atrair a atenção dos Estados
Unidos.

Emboscada em Mossul
deixa 7 militares mortos

Michael Mandelbaum,

Pelo menos sete militares ira-
quianos morreram ontem em
uma emboscada em Badush, na
periferia da cidade de Mossul,
antigo reduto da Al-Qaeda no
norte do país. Os soldados dei-
xavam o turno de carro, sem
fardas, quando um atirador
abriu fogo em direção ao veícu-
lo e fugiu. Insurgentes vêm ten-
tando retomar terreno em Mos-
sul, após forças americanas e
iraquianas expulsarem da cida-
de grupos radicais sunitas liga-
dos à Al-Qaeda. Desde 2007, a
insurgência perdeu força, mas
continua a atacar na região.

EUA

G ael García Bernal é um ta-
lentoso ator com uma que-
da forte para temas políti-
cos e causas nobres – em-

bora um tanto embaçadas. Em Diá-
rios de motocicleta, de Walter Salles,
encarnou o jovem argentino Ernesto
Guevara, aquele que usava bisturi e
ainda não a metralhadora. Vestiu a
batina de clerical novato e confron-
tou a hipocrisia e a corrupção da Igre-
ja Católica em O Crime do Padre Ama-
ro, inspirado no romance homôni-
mo de Eça de Queirós.

De volta às telas em También la llu-
via (A chuva também, em tradução
livre do espanhol), o astro mexicano
agora enfrenta talvez sua missão
mais ambiciosa. O filme espanhol
contesta um poderoso mito históri-

co, o legado verdadeiro de Cristóvão Co-
lombo, ao mesmo tempo em que se ren-
de a outro, a luta glorificada pelo contro-
le de recursos naturais. Ao final, os pró-
prios cineastas se veem no papel de vi-
lões, um revés de fortunas digno dos
tapetes vermelhos de Hollywood.

O filme ainda não chegou às salas bra-
sileiras e não tive a oportunidade de as-
sisti-lo, o que pode perfeitamente des-
qualificar as linhas que se seguem. No
entanto, os temas abordados nesse fil-
me dentro de um filme – exploração,
globalização, privatização e neolibera-
lismo – transportam a fita para muito
além do Multiplex e, portanto, convida
à reflexão.

Nessa história, Sebastián (Gael Gar-
cia Bernal), um diretor de cinema “escla-
recido”, desembarca na Bolívia para

contar a verdadeira história de Cristó-
vão Colombo, que seria um mero explo-
rador dos povos indígenas travestido de
descobridor. Enquanto a equipe recria
as agruras do Novo Mundo seiscentista,
o país anfitrião passa por um sismo polí-
tico de proporções cinematográficas.

Dali, os ideais dos cineastas trope-
çam em suas próprias contradições. A
equipe, estranhamente, escolheu rodar
na Bolívia contemporânea, que além da
extrema miséria pouco tem em comum
com as Américas de Colombo. Entretan-
to, oferece aos cineastas a oportunida-
de de contratar atores locais a preço de
banana. Assim, o humanista Sebastián
vira um Colombo de claquete.

Pior, a equipe também se encontra no
lado errado de um conflito épico. Ocor-
re que o ator escalado para viver David,

o chefe da resistência indígena aos con-
quistadores espanhóis, é na vida real lí-
der da rebelião popular contra os neoli-
berais e imperialistas que querem con-
trolar a distribuição das águas na cida-
de. A encrenca aprofunda-se quando o
ator dublê de rebelde vai preso, parali-
sando as gravações.

O filme remete à história real: a desas-
trosa tentativa do governo boliviano,
no fim da década de 90, de melhorar a
distribuição de água no país, privatizan-
do o serviço estatal. A terceirização ele-
vou o preço da água, antes fortemente
subsidiado, e provocou uma rebelião po-
pular que conflagrou o país, quase derru-
bando o governo de Hugo Bánzer, alçan-
do os movimentos indígenas ao palco
político nacional. Destaque para um jo-
vem e até então pouco conhecido líder
sindicalista, o cocaleiro Evo Morales.

Distorção. A “guerra das águas” for-
çou o governo boliviano a anular a priva-
tização. A gigante transnacional Bech-
tel acionou Bolívia por quebra de contra-
to, mas com o ruído internacional aca-
bou desistindo do processo. Até hoje, o
feito é comemorado como marco no
movimento contra a globalização, com
a Bolívia no papel de David contra o Go-
lias das águas.

Para onde quer que se olhe, o caso é
comemorado como um golpe do povo
contra a ganância capitalista, uma sono-
ra recusa aos poderosos locais que ten-
tam tomar o controle dos recursos natu-

rais – até da chuva.
No entanto, a vida fora das telonas

é mais complexa. Uma década de-
pois da grande vitória contra os neoli-
berais, a crise das águas bolivianas
está pior do que nunca. A água que
abastece Cochabamba é cara, suja e
incerta.

A Semapa, estatal que controla o
serviço, foi tomada por sindicalistas,
está crivada de ineficiências, pratica
tarifas populistas que não cobrem as
despesas e não consegue atrair capi-
tais para expandir o serviço.

Embora o acesso a água potável
conste como “direito humano” na no-
va Constituição boliviana, mais famí-
lias do que nunca estão fora do alcan-
ce da rede municipal, forçando-as a
recorrer aos novos donos da chuva:
carros pipas, caríssimos poços parti-
culares e um vibrante mercado negro
que revende seu produto a tarifas de
cambista. Pior, a água que chega é de
péssima qualidade, castigando sobre-
tudo os bairros pobres, que sofrem
escandalosas 44 mortes por mês.

Hoje, mais do que nunca, Cocha-
bamba depende dos céus para beber
e se banhar. Mas detalhes inconve-
nientes, como esses, raramente atra-
palham um bom filme.
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IRAQUE
Acidente de ônibus
mata 13 em Nova York

Para analista de política
externa, contribuintes
americanos não aceitam
mais bancar atual papel
de Washington no mundo

DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES

MAC
MARGOLIS

✽ Referência no estudo da
diplomacia dos EUA, ganhou
fama como um dos maiores
defensores de um imposto
adicional sobre fontes não
renováveis de energia para
reduzir a dependência ameri-
cana do petróleo. Mandel-
baum também tornou-se es-
pecialista em Europa Oriental
e Rússia. Ele fez doutorado
na Universidade Harvard,
mestrado na Universidade
Cambridge e graduação em
Yale

Treze pessoas morreram e 6
ficaram gravemente feridas on-
tem em um acidente com um
ônibus turístico no Condado do
Bronx, em Nova York. O aciden-
te ocorreu pouco depois das
7h35 de Brasília quando o ôni-
bus, no qual viajavam 32 passa-
geiros, capotou na estrada de
New England Thruway perto do
Condado de Westchester e se
chocou contra um poste de luz,
segundo a Polícia de Nova
York. O motorista disse que um
caminhão bateu contra a parte
traseira do ônibus, o que provo-
cou o acidente.

A água na Bolívia e a
desventura de Colombo

Influência. Obama recebe na Casa Branca camiseta do time de hockey Blackhawks de Chicago

professor da Universidade Johns Hopkins
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