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63 turistas
estrangeiros entram por minuto
na Espanha, e um terço deles
vai para as Ilhas Canárias. Nos
dois primeiros meses do ano,
houve aumento de 4,5% no
ingresso de estrangeiros
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Obama presencia o
surgimento de duas
Américas Latinas
Crescimento leva a região a acentuar diferenças internas

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Na Península Árabe, a demanda
por água doce excede em 500% o
que existe na região. Ainda as-
sim, não é o lugar que mais preo-
cupa a ONU. O Sul da Ásia conso-
me quase 57% de sua água, mas
abriga quase um terço da popula-
ção mundial. Qualquer altera-

ção na distribuição de água ali –
seja natural ou pela ação do ho-
mem – ameaça a vida de bilhões.

DER SPIEGEL TIME

O corrente giro do pre-
sidente americano,
Barack Obama, pela
América Latina, pro-
vavelmente, terápou-
ca substância, mui-

tos floreios retóricos e simbolismos
e poderá incluir alguns anúncios que
afetam os negócios dos EUA na re-
gião. Mais importante do que isso,
porém, é que ele verá histórias de su-
cesso reais e como a região como um
todo mudou.

A principal mudança é que a Améri-
ca Latina está dividida em duas.
Aliás, essa pode ser a última viagem
que um presidente americano faz à
“América Latina”. Visitas posterio-
res serão ou à América do Sul ou ao
México e ao Caribe.

Antes inspiradora, a notícia do su-
cesso do Chile já é velha. Mais de
duas décadas de democracia e cresci-
mento econômico praticamente ga-

rantirão que, se apenas se mantiver no
curso, o país chegará perto do status de
país desenvolvido em 2020.

E há todas as razões para se acreditar
que ele se manterá no curso, mesmo
que o presidente Sebastián Piñera, que
administrará o melhor desempenho
econômico do Chile em 15 anos, for suce-
dido pela ex-presidente e rival Michele
Bachelet em 2014. Até a proverbial desi-
gualdade do país está começando a dimi-
nuir, ainda que lentamente, e os pa-
drões de vida da baixa classe média es-
tão finalmente avançando para o lugar
que deveriam estar há uma década.

O sucesso do Brasil também é bem
conhecido. Milhões de famílias foram
tiradas da pobreza. A desigualdade dimi-
nuiu, ainda que de níveis astronomica-
mente altos. A economia está crescen-
do num ritmo sustentável. E, enquanto
a China e a Índia mantiverem seu apeti-
te insaciável por commodities, as expor-
tações do Brasil financiarão o boom

atual de consumo.
Na arena internacional, a presidente

Dilma Rousseff se afastou dos excessos
de Luiz Inácio Lula da Silva: indiferença
a abusos a direitos humanos, apoio ao
Irã e a seu programa nuclear e a retórica
antiamericana. O Brasil vem cozinhan-
do a questão sobre qual fornecedor esco-
lher para renovar a frota de caças de sua
Força Aérea. Enquanto Lula privilegia-
va a França, Dilma parece ter mudado
de rumo e pode estar se inclinando para
os EUA.

El Salvador é a história de sucesso
mais interessante da América Latina. O
país está longe de ser um quadro de saú-
de e de estabilidade, com altos níveis de
criminalidade e violência, emigração
em massa, economia em lento cresci-
mento e tensões perpétuas no interior
do governo de coalizão de centro-direi-
ta.

Guerra civil. Em 2012, contudo, o país
celebrará o 20.º aniversário dos Acor-
dos de Paz de Chapultepec, que encerra-
ram uma década de guerra civil. Desde
então, uma nação que nunca realmente
experimentara um regime democrático
desfrutou de todos os charmes e dificul-
dades de eleições competitivas, bata-
lhas legislativas e rotação no poder.

Após uma sucessão de governos con-
servadores, em 2009 os salvadorenhos
elegeram um presidente que concorreu
pela Frente Farabundo Martí para Liber-
tação Nacional (FMLN), antigo grupo
guerrilheiro que combateu o Exército
salvadorenho e seu aliado americano
nos anos 80. A direita aceitou a derrota e
a esquerda governou razoavelmente,
mantendo o dólar como moeda nacio-
nal.

Os EUA ajudariam ainda mais se avan-
çassem na reforma da imigração. El Sal-
vador, juntamente com Equador, lidera
o mundo em termos de emigração. O
país tem também uma economia que
não está crescendo o suficiente para
conter a maré humana que está entran-
do nos EUA por meio do México.

O crescimento estagnado e a imigra-
ção são os dois principais fatores que
causam a divisão nas Américas. A Améri-
ca do Sul está se expandindo, enquanto
Índia e China engolem suas exporta-
ções de ferro, cobre, soja, café, carvão,
petróleo, trigo, aves, carne bovina e açú-
car. Seus padrões de comércio exterior
e investimento são diversificados e dinâ-
micos. Com poucas exceções, a migra-
ção ocorre internamente e um modus
vivendi foi alcançado com o tráfico de
drogas, principalmente de folha de coca
e cocaína na Bolívia, no Peru e na Colôm-
bia.

Além disso, as relações com os EUA,
embora importantes, já não são supre-
mas. Governos sul-americanos podem
se dar ao luxo de discordar dos america-
nos, e o fazem com frequência. Eles aca-
bam de eleger um novo presidente da
União das Nações Sul-Americanas
(Unasul), cuja sede está em construção
em Quito, Equador. Como seu nome su-
gere, a principal razão de ser da Unasul é
excluir Canadá, EUA e México (em rela-
ção à Organização dos Estados America-
nos).

Nada disso vale para México, Améri-
ca Central e as ilhas do Caribe – sobretu-
do para a República Dominicana, mas
eventualmente para Cuba também e, de
maneira particular, para o Haiti. Não há
países ricos em minerais ou com uma
agricultura pujante na região: um pou-

co de café e banana aqui, de açúcar e
carne bovina ali, mas nada para sus-
tentar um grande boom de desenvol-
vimento. Embora o México seja o se-
gundo maior fornecedor de petróleo
para os EUA, isto representa somen-
te 9% de suas exportações totais.

Em vez disso, esses países expor-
tam bens manufaturados de baixo va-
lor agregado (o México exporta mais,
é claro) e vivem de remessas de di-
nheiro de fora, turismo e lucros do
tráfico de drogas para outros merca-
dos.

Tudo isto está extremamente con-
centrado nos EUA: é onde os emi-
grantes estão, para onde as toalhas e
pijamas são despachados, de onde
vêm os turistas e onde as drogas são
compradas. Para esses países, in-
cluindo o México, manter relações es-
táveis, estreitas e produtivas com os
EUA é fundamental.

Obama dirá todas as coisas certas
durante sua visita e será ovacionado
por todas as partes. No entanto, ele
deveria meditar sobre as mudanças
que estão ocorrendo na região. Uma
área está se libertando da hegemonia
americana e prosperando, mas pode
afundar, caso o crescimento chinês e
indiano desacelerem. A outra está ca-
da vez mais integrada aos EUA e ao
Canadá. A América Latina já não é
uma entidade única. Longa vida à
América Latina. / TRADUÇÃO DE CELSO
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Crise nuclear no Japão
muda planos de Merkel

Um boom de plásticas
entre os baby boom

Na sequência do acidente ocorri-
do na central nuclear de Fukushi-
ma, a chanceler alemã, Angela
Merkel, mudou radicalmente de
ideia. Deixou de ser uma entu-
siasta da energia nuclear para de-
fender a extinção gradual da mes-
ma o mais rapidamente possível.

N inguém se comunica
pelo Twitter, blogs ou
e-mail. As pessoas
também não usam te-
lefone. Sem eletricida-
de, gasolina e gás a ci-

dade traumatizada pelo tsunami es-
tá fazendo as coisas realmente à ma-
neira antiga: usando papel e caneta.
Incapaz de operar sua impressora
do século 20 – os computadores, en-
tão, nem pensar –, website ou celula-
res 3G, os jornalistas do único jornal
de Ishinomaki, o Hibi Shimbun, es-
crevem seus artigos à mão com cane-
tas hidrográficas em grandes folhas
de papel branco.

Ao contrário do que ocorre com a
mídia moderna, o método tem fun-
cionado. “As pessoas que sofrem
uma tragédia como essa precisam
de alimentos, água, mas também de
informação”, disse Hiroyuki Takeu-
chi, chefe de reportagem do Hibi
Shimbun. “ Elas estavam habitua-
das a se informar pela TV e pela in-
ternet, mas, quando não há eletrici-
dade, a única coisa que têm é o nos-
so jornal.”

Embora a recente agitação políti-
ca que toma conta do mundo árabe
tenha realçado o poder das novas
mídias, a miséria no Japão, um dos
países mais conectados do mundo,
fez a comunicação retroceder no
tempo.

Durante alguns dias, pelo menos,
a palavra escrita à mão e impressa
atingiu o auge. Depois de escrever e

editar os artigos. Takeuchi e outros da
equipe copiam suas matérias à mão em
folhas de papel para distribuí-las em
centros de ajuda de emergência que
acolhem os sobreviventes do pior ter-
remoto sofrido pelo país e do tsunami
que se seguiu.

“Eles estavam desesperados por in-
formações”, disse Takeuchi, que du-
rante dez dias após o tsunami dormiu
na redação do jornal, uma vez que as
águas inundaram o andar térreo de sua
casa. Com a eletricidade de volta para
um terço dos 160 mil moradores da
cidade, o jornal deixou de lado a caneta
e voltou a ser impresso.

O acesso à internet, porém, ainda
não está disponível. Na segunda-feira,
a capa do jornal elogiava um “resgate
milagroso”, a história de uma senhora
de 80 anos e de seu neto de 16, retira-
dos de sua casa destroçada.

Na costa, em Sendai, uma cidade an-
tes próspera de mais de 1 milhão de
habitantes, a irresistível força digital
também ficou interrompida. “Em con-
dições como essas, nada tem o poder
do papel”, disse Masahiko Ichiriki, pre-
sidente e dono do Kahoku Shimpo, prin-
cipal jornal da cidade.

Edição especial. Com muitas lojas fe-

chadas, as pessoas não
conseguem com-
prar baterias para
seus rádios. O co-
lapso do sistema
elétrico provocou
o desligamento de
computadores e aparelhos de TV ,
mas o jornal continua sendo publica-
do o tempo todo. Chegou até a trazer
uma edição especial , de uma página,
na noite do tsunami.

“Os moradores, famintos por infor-
mação dependem do nosso jornal co-
mo um salva-vidas”, disse. O Kahoku
Shimpo fornece não apenas notícias
sobre a catástrofe, mas também infor-
mações vitais sobre que lojas têm ali-
mentos, quais estradas já estão transi-
táveis, que bancos têm dinheiro em cai-
xa e quais filiais de uma conhecida loja
de bebidas foram reabertas.

Em Ishinomaki, cidade menor do
que Sendai, porém mais destruída, o
Hibi Shimbun não foi publicado por
dois dias após o tsunami. Um dos seis
jornalistas foi arrastado dentro do car-
ro pelas águas quando voltava de um
compromisso. Ele sobreviveu e, de-
pois de alguns dias no hospital, voltou
ao trabalho.

Hiroyuki Takeuchi estava em seu es-
critório na hora do terremoto, às
14h46n do dia 11 de março. Ele tinha
acabado de concluir a edição do dia,
que trazia um artigo de capa sobre os
“encantos ocultos” de Ishi-
nomaki e as promessas
das autoridades para a

reforma do hospital e outras instala-
ções. O terremoto sacudiu de ma-
neira tão forte os dois andares do
prédio do jornal que as lâmpadas
fluorescentes caíram do teto e os
armários tombaram no chão.

A primeira edição escrita à mão,
preparada no dia 13 de março, trou-
xe como manchete a promessa de
“tentar e obter informações mais
precisas possíveis sobre a tragédia”.
E informou sobre a chegada de equi-
pes de socorro de todo o Japão e
sobre a extensão da devastação.

Casas e empresas situadas à bei-
ra-mar foram destruídas. Mais

de 30 mil pessoas procuraram
refúgio em abrigos. “Agora,

conhecemos a extensão
total dos danos”, era

um dos títulos da
edição.

No dia seguinte, o
jornal trouxe o no-

me e a idade de 34
moradores da área
cujos corpos haviam

sido identificados. In-
formou também sobre um rou-

bo em um supermercado, um si-
nal do desespero da cidade. “Os jor-
nalistas, porém, procuraram levan-
tar o ânimo da população”, disse Ta-
keuchi. “Procuramos coisas que des-
sem esperança. Essa é a nossa filoso-
fia.”.

Segundo ele, o jornal deixou de
publicar nomes de pessoas mortas
porque o número de vítimas conti-
nuou crescendo. Mais de 1,3 mil cor-
pos foram encontrados. Todo o es-
forço ajudou a preencher o vazio dei-
xado pela ausência da mídia eletrô-
nica.

“Viver sem eletricidade ou água
e pouca comida é muito duro”, dis-
se Yutaka Iwasava, de 25 anos,mo-
rador de Ishinomaki. “Mas o pior
é não ter nenhuma informação.”
Iwasava disse que, desde o tsuna-
mi, não conseguiu mais acessar
seu e-mail e nem navegar na in-
ternet. / TRADUÇÃO TEREZINHA
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Uso da água no sul da
Ásia preocupa ONU

Va lá que gatos são grandes pre-
dadores, mas a prefeitura de No-
va York se surpreendeu ao con-
cluir que 47% das mortes de pás-
saros são causadas pelos felinos
– cerca de 500 milhões por ano.
Turbinas de avião despedaçam
“só” 440 mil por ano.

Rosto (14%), orelhas (11%) e bar-
riga (7%). Esta é a ordem das ci-
rurgias plásticas que mais cresce-
ram na preferência dos homens
americanos nos dois últimos
anos. Especialistas atribuem o fe-
nômeno à geração baby boom,
dos nascidos entre 1946 e 1964.

Tragédia do dia 11, no nordeste do Japão, interrompe fornecimento de energia
elétrica, derruba internet e faz jornalismo voltar aos tempos do papel e caneta
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Tsunami e jornais
escritos à mão
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‘Viver sem eletricidade ou
água e pouca comida é muito
duro, mas o pior é não ter
nenhuma informação’

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




