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US$ 7,5 bi
cresceu no primeiro
trimestre a fortuna do
mexicano Carlos Slim, o
homem mais rico do mundo.
Em média, Slim enriqueceu
US$ 75 mil por minuto

EL PAÍS
MEXICANA

O homem decisivo para o fim do
MurodeBerlim, daUnião Soviéti-
ca e do comunismo celebrou em
Londres seus 80 anos na semana
passada em uma festa cujos in-
gressos iam de R$ 460 a R$ 260
mil – dinheiro para combater o
câncer. Na Rússia, a festa para

Mikhail Gorbachev foi modesta.
Muitos o culpam por um país de
poucos ricos e muitos pobres.

Ao dispensar aliança,
William segue tendência

THE JAKARTA GLOBE THE NEW YORK TIMES

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

Uma escritura de 3.400 anos en-
contrada na Grécia mostra que a
burocracia tem origens mais re-
motas do que se pensava. A ins-
crição fala de taxas e serviços pú-
blicos, sinais de uma burocracia
incipiente, além do próprio escri-
ba encarregado de anotar tudo.

Gregos dão pistas da
origem da burocracia

Japão testa
radiação em
1,4 mil creches

●✽
DAVID E.
SANGER
THE NEW YORK TIMES

Desde 2007, a estátua de Marian-
ne – heroína francesa – expunha
suas curvas na prefeitura de Neu-
ville-en-Ferrain, de 10 mil habi-
tantes. O prefeito, incomodado
em especial com o busto da figu-
ra, pagará€900 por uma nova. A
antiga havia custado€ 1,4 mil.

A decisão do príncipe William de
não usar aliança após o casamen-
to com Kate Middleton, no dia
29, foi atribuída pela Casa Real a
uma preferência pessoal. Este se-
ria um hábito cada vez mais co-
mum nos últimos anos na Grã-
Bretanha.

França troca estátua
de heroína curvilínea

SHIHO FUKADA/THE NEW YORK TIMES
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Duas festas de 80 anos
para dois Gorbachevs

Tradição ameaçada

estadão.com.br

O s pedidos de apre-
sentações diminuí-
ram com os anos.
Mas quando o ter-

remoto atingiu o Japão, a últi-
ma gueixa de Kamaishi estava
em casa, preparando-se para
cantar à noite no Ryotei Sai-
wairo, restaurante inaugura-
do há 117 anos que oferecia ex-
celente comida e entreteni-
mento quando ela começou,
adolescente, 70 anos atrás.

Ela calçara as meias bran-
cas com o dedão separado que
usaria com o quimono, e se

preparava para fazer o penteado.
O show seria em uma festa para
quatro pessoas que festejavam a
transferência de um colega. Ela
escolhera a canção adequada,
cuja letra encoraja o jovem samu-
rai que parte para a sua batalha.
Um tsunami engoliria a cidade
35 minutos mais tarde.

A gueixa, Tsuyako Ito, de 84
anos, lutou para sobreviver ao
quarto tsunami que enfrentava
durante sua vida. Desta vez, foi
carregada nas costas por um ad-
mirador, que a levou para um lu-
gar mais elevado. Quando uma

parede da casa caiu e ela lenta-
mente se preparava para fugir,
Hiroyuki Maruki, de 59 anos, pro-
prietário de uma loja de saquê, e
presidente de um grupo que se
dedicava à preservação de uma
antiga melodia, Canção da Praia
de Kamaishi, passou procuran-
do por ela. “Ela é a única que sa-
be cantar a música”, contou.

“Achei que ela fosse leve, mas
era surpreendentemente pesa-
da. A certa altura me perguntei o
que iria fazer”, disse,

As ondas levaram o shamisen,
instrumento de três cordas, e o

quimono, os dois artigos essen-
ciais da arte de uma gueixa.

Tsuyako prometeu cantar e
dançar novamente em Kamai-
shi. Famosa pela beleza, ela can-
tava e tocava o shamisen, en-
quanto a maioria das gueixas só
sabia tocar o instrumento, disse
Setsuko Kanazawa, cuja família
é a proprietária do local em que

ela se apresenta.
Para os preservacionistas

da cultura local, a gueixa é a
guardiã de uma tradição que
está desaparecendo Sobrevi-
vente de mais um tsunami,
Tsuyako lamentou não ter po-
dido cantar naquela noite. /
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Autoridades da Província de
Fukushima iniciaram ontem
um programa de emergência
para medir os níveis de radia-
ção em playgrounds de esco-
las, segundo informou ontem
a TV britânica BBC. Mais de
1,4 mil escolas e creches serão
testadas durante os próximos
dois dias.

De acordo com autorida-
des japonesas, não há riscos
para a saúde das crianças se
elas forem mantidas fora da
área de exclusão de 30 quilô-
metros da usina A Tokyo Elec-
tric Power, administradora
do complexo, afirmou ontem
que os vazamentos de água
contaminada por radiação no
mar foram controlados. /

REUTERS

N uma tarde de terça-
feira, em meados de
março, na Casa Bran-
ca, enquanto o presi-
dente Barack Obama
ouvia os argumentos
de seus assessores de

segurança sobre os prós e os con-
tras do uso da força militar na Líbia,
a conversação logo passou para os
efeitos num país estrategicamente
muito mais vital: o Irã.

Os mulás de Teerã, observou Tho-
mas Donilon, o assessor de Seguran-
ça Nacional, observam cada movi-
mento de Obama no mundo árabe.
E se o presidente não respaldasse
sua declaração de que Muamar Ka-
dafi “perdeu sua legitimidade para
liderar”, sua atitude seria considera-
da um sinal de debilidade – e talvez
um sinal de que não estava igual-
mente disposto a respaldar a pro-
messa de nunca permitir que o Irã
obtenha a capacidade de construir
uma arma nuclear.

“Não é preciso chegar ao exagero
e afirmar que este foi o fator decisi-
vo, ou mesmo o fator principal na
decisão de intervir na Líbia”, afir-
mou na semana passada Benjamin
Rhodes, um assessor sênior que par-
ticipou da reunião. Em todo caso,
acrescentou, o efeito para o Irã esta-
rá sempre incluído na discussão.
Neste caso, afirmou, “a capacidade
de aplicar esse tipo de força na re-
gião e rapidamente – ao mesmo tem-
po que tratamos de outras ações mi-
litares no Iraque e no Afeganistão –
combinada com a natureza desta
ampla coalizão representa uma
mensagem muito forte para o Irã
sobre nosso poder em termos mili-
tares e diplomáticos”.

O que se passou naquela tarde de-
monstra de maneira vívida um fato ra-
ramente mencionado a respeito das
respostas do governo aos levantes que
varrem a região: a equipe de Obama
não tem nenhuma ilusão quanto à im-
portância de Kadafi no longo prazo. A
Líbia é um evento secundário. Conter
o poder do Irã continua sendo seu obje-
tivo central no Oriente Médio. Toda
decisão – da Líbia ao Iêmen ao Bahrein
e à Síria – está sendo examinada sob o
prisma de como afetará o que, até mea-
dos de janeiro, constituía o cálculo pre-
dominante na estratégia regional do
governo Obama: como retardar o avan-
ço nuclear do Irã, e acelerar o surgi-
mento de oportunidade para um levan-
te bem-sucedido naquele país.

Jogo de xadrez. Na realidade, o deba-
te sobre o Irã torna mais complicado
cada movimento no jogo de xadrez na
região. No final desta era de levantes,
que a Casa Branca considera tão avassa-
ladora quanto as mudanças que trans-
formaram a Europa depois da queda
do Muro de Berlim, sucesso ou fracas-
so serão julgados pela capacidade do
Irã de realizar ou não suas ambições e
tornar-se a força mais poderosa da re-
gião.

Na semana passada, as decisões to-
madas na Casa Branca diziam respeito
a um firme apoio dos manifestantes
que estavam sendo assassinados na Sí-
ria e no Iêmen. Em cada caso, os asses-
sores da Casa Branca faziam um cálcu-
lo, na maior parte silencioso, sobre a
possibilidade de uma ação beneficiar
ou não os iranianos, ou pelo menos de
terem mais espaço para respirar.

Em janeiro, funcionários america-
nos mostravam-se confiantes em que
haviam conseguido cercar o Irã: as no-

vas sanções estavam produzindo efei-
to, os russos deixavam de entregar ar-
mas sofisticadas que o Irã queria para
se proteger de um ataque israelense ou
americano, e um misterioso e comple-
xo vírus de computador, chamado Stu-
xnet, provocara o caos na tentativa ira-
niana de enriquecer urânio.

Mas tudo isso mudou com a chegada
da Primavera Árabe. Repentinamente,
as autoridades árabes que nos últimos
dois meses haviam conspirado com
Washington para esmagar os irania-
nos começaram a se preocupar mais
com suas cidades do que com as centrí-
fugas iranianas que produzem combus-
tível nuclear. E a atenção de america-
nos e europeus se concentrou em ou-
tra questão, enquanto o petróleo a US$
108 o barril reduzia o efeito de muitas
sanções impostas pela Casa Branca na
esperança de que convencessem os ira-
nianos de que o programa nuclear não
valia seu custo.

Então, quando a Casa Branca vê a
região através das lentes persas, o que
vê? No discurso de segunda-feira, Oba-
ma afirmou que a Líbia representava
um caso especial – uma urgente res-
ponsabilidade moral de proteger os lí-
bios e uma oportunidade para fazer a

diferença com o que ele definiu como
as capacidades americanas “únicas”.

Os funcionários de alto escalão do
governo sabiam que uma demonstra-
ção dessa capacidade seria útil em rela-
ção ao Irã. Mas a incógnita é como o
Irã reagiria. “Talvez o Irã se sentisse
encorajado a fazer o que não faz há
anos: ir à mesa de negociações. Mas
também se pode argumentar que esta
atitude favoreceria a linha dura, que
afirma que a única proteção concreta
contra os EUA e Israel é produzir a
bomba”, disse um funcionário envolvi-
do no debate sobre a Líbia.

Mas, pelo menos em público, o se-
cretário da Defesa Robert Gates disse
ao Congresso que não esperasse que o
programa nuclear do Irã acelerasse
muito por causa do ataque à Líbia – ou
que as forças de segurança do Irã repri-
missem ainda mais violentamente os
movimentos de protesto que quase
conseguiram estrangular.

O problema torna-se ainda mais
complexo quando pensamos nos alia-
dos árabes que não têm o menor pro-
blema em atirar nos manifestantes
quando procuram prejudicar o Irã. A
Arábia Saudita e o Bahrein são os prin-
cipais exemplos. Os sauditas conside-

ram o Irã a maior ameaça às pró-
prias ambições regionais, e coopera-
ram em muitas iniciativas lideradas
pelos EUA para cercar Teerã. Mas
as relações entre Washington e
Riad raramente estiveram tão ten-
sas.

Para o Rei Abdullah, a decisão de
Obama de abandonar o presidente
Hosni Mubarak do Egito foi um si-
nal de fraqueza, e uma advertência
de que ele poderá acabar com a lide-
rança saudita se as manifestações
em favor da democracia vingarem
no seu país. Talvez isto explique
por que a Casa Branca não se preo-
cupou em olhar quando os sauditas
enviaram tropas para o vizinho Bah-
rein para ajudar a esmagar os protes-
tos da maioria xiita naquele país.

Embora Obama queira ver realiza-
das as aspirações dos manifestan-
tes em prol da democracia, não tem
nenhum desejo de ver a queda do
governo que hospeda a 5.ª Frota, no
Golfo Pérsico, em frente ao Irã. /
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PULITZER E ESCRITOR

FONTE: EFE

ADMIRADOR SALVA ÚLTIMA
GUEIXA DO TSUNAMI
Carregada nas costas por um de seus fãs, mulher de 84 anos
sobrevive à quarta onda gigante de sua vida na cidade de Kamaishi

Desafiando o tempo. Tsuyako ainda faz apresentações
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Irã é o jogo mais
abrangente
para EUA
Árabes que vinham conspirando com Washington contra
Teerã começam a se preocupar mais com suas cidades
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




