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10 anos
de prisão terá de cumprir o
muçulmano somali que invadiu,
armado com um machado, a
casa de um cartunista
dinamarquês que retratou o
profeta Maomé em um desenho

DINAMARQUESA

Websfera O melhor da internet

Em duas semanas, 200 mil pes-
soas visitaram o site chinês www.
ibribery.com, dedicado a publi-
car relatos sobre subornos – des-
de autoridades de trânsito que
anulam multas a médicos que pe-
dem propina por consulta. Tama-
nha popularidade levou o gover-

no chinês a tomar uma providên-
cia. Bloqueou o site, em vez de
investigar as denúncias.

THE GUARDIAN EL PAÍS BBC

Paul Richter
Neela Banerjee
LOS ANGELES TIMES

Diplomatas americanos têm visi-
tado o palácio real em Amã prati-
camente todas as semanas, com
o objetivo de convencer o rei Ab-
dullah, da Jordânia, de que uma
reforma democrática é a melhor
maneira de responder aos pro-
testos contra seu governo. Mas
um outro aliado poderoso tam-
bém vem pressionando o rei jor-
daniano – e quer que ele ignore
os americanos.

A Arábia Saudita tem reco-
mendado ao reino hachemita
respeito às tradições autocráti-
cas que há séculos mantêm segu-
ra a monarquia dos Saud. E Riad

vem empilhando presentes na
porta do rei Abdullah para con-
vencê-lo disso.

No mês passado, os sauditas
ofereceram à Jordânia a cobiça-
da oportunidade de se juntar ao

milionário bloco regional, o Con-
selho de Cooperação do Golfo
(CCG), que deve proporcionar
ao reino empobrecido novos in-
vestimentos, empregos e segu-
rança. Para agradar ainda mais o

monarca, os sauditas assinaram
um cheque de US$ 400 milhões
em ajuda a Amã, há duas sema-
nas, sua primeira oferta de assis-
tência em anos.

Essa silenciosa disputa pela

Jordânia é um indicativo da riva-
lidade que irrompeu este ano en-
tre Arábia Saudita e EUA, anti-
gos aliados que acabaram entran-
do em rota de colisão por causa
das revoltas populares que se es-
palharam pelo Oriente Médio.
“Há muito atrito por lá”, disse
uma autoridade americana. “A
Primavera Árabe provocou ten-
são no relacionamento”.

A Casa Branca tem apoiado os
protestos e insistido para os go-
vernos da região dividirem mais
o poder. Mas, quando o presiden-
te americano demandou refor-
mas nos regimes árabes, num im-
portante discurso no mês passa-
do, cuidadosamente evitou men-
cionar a Arábia Saudita, monar-
quia absoluta que permite pou-
co – ou nenhum – dissenso.

Riad, que acha que os EUA es-
tão dando as costas para fiéis alia-
dos, tenta sair da sombra de Wa-
shington. E vem adotando uma
política externa que muitas ve-
zes diverge daquela adotada pela
Casa Branca – e de vez em quan-

do procura sabotar os EUA.
Em assuntos-chave, “o gover-

no Obama realmente não ouve
as opiniões sauditas”, disse Ab-
dullah Askar, vice-presidente da
Comissão de Assuntos Externos
do Conselho Consultivo saudi-
ta, o Majlis Shura, em Riad.

Essa mudança não significa
um fim da aliança que une os
dois países há 70 anos e cuja base
é a troca de petróleo saudita por
proteção militar americana. Mas
sugere uma redução da influên-
cia de Washington no Oriente
Médio, num momento em que
outras relações cruciais – com
Egito e Turquia, por exemplo –
enfrentam novas tensões.

Os sauditas, que veem sua pró-
pria estabilidade ameaçada pe-
los distúrbios na região, deram
bilhões de dólares para Egito,
Jordânia, Bahrein e outros luga-
res, na esperança de que resis-
tam às mudanças políticas. A Ará-
bia Saudita vem ampliando e for-
talecendo seus laços com monar-
quias sunitas, traçando um novo
caminho em assuntos envolven-
do árabes e israelenses em sua
campanha para frear o Irã. /

TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

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

Ecologistas são presos
por soltar animais

Abrigo mexicano recebe
prostitutas idosas

Rodrigo Cavalheiro

Rebelião árabe põe Washington e Riad em lados opostos

Prostitutas que deixaram as ruas
da Cidade do México por causa
da idade avançada ganham cama
e três refeições em um abrigo ex-
clusivo. A maioria das 23 morado-
ras da Casa Xochiquetzal foi ven-
dida para redes de prostituição
pelos pais ou maridos.

CNN

● A secretária de Estado dos
EUA, Hillary Clinton, qualificou
de “corajosas” as mulheres sau-
ditas que, afrontando as leis de
seu país, decidem dirigir automó-
veis. O comentário, porém, veio
depois de a número 1 da diploma-
cia americana ter sido criticada
por seu silêncio diante do protes-
to feminino, que já dura algumas
semanas. Hillary afirma que a
defesa dos direitos das mulheres
é uma de suas “prioridades”. / AP

Irã também restringe
vestimentas de homens

ED OU/THE NEW YORK TIMES–23/5/2011

Censura chinesa reage a
denúncias de corrupção

A polícia espanhola prendeu on-
tem oito ativistas – a quem deno-
minou “ecoterroristas” –, por
soltar milhares de animais de fa-
zendas no país. Desde 2005, o
grupo Frente de Liberação Ani-
mal reivindica a autoria de ações
semelhantes.

Não são só as mulheres que so-
frem com o rígido código de ves-
timenta imposto pelo Irã. Este
ano, os homens foram proibidos
de usar colares. O jeans não foi
vetado, mas o governo desacon-
selha seu uso. Argumenta que
compromete a fertilidade.

Éuma maluquice o que
ocorre hoje nos EUA. A
condição fiscal conti-
nua num rumo insus-
tentável, a moeda euro-
peia está caminhando

para um colapso, o mundo árabe está
no meio de um colapso, o desempre-
go aumenta e os dois partidos ameri-
canos dizem que não farão as refor-
mas que sabemos que são necessá-
rias porque isso envolveria muito sa-
crifício e poderia colocar em risco
suas chances de vencer a eleição pre-
sidencial em 2012.

Desde os legendários “Primeiros
100 Dias” no cargo do presidente
Franklin D. Roosevelt – que estabili-
zaram um país devastado pela De-
pressão –, os primeiros 100 dias de
cada presidente fora usados como
uma parâmetro de sucesso. Isso aca-
bou. Já o disse anteriormente e acre-
dito ainda mais hoje: os EUA foram
dos primeiros 100 dias para os “Úni-
cos 100 Dias”.

De fato – parece que o presidente
Barack Obama teve 100 dias para im-
plementar as medidas básicas para es-
tabilizar a economia e depois assen-
tar as bases para sua única grande ini-
ciativa – a reforma do sistema de saú-
de. Logo em seguida, ele já estava se
preparando para as eleições interme-
diárias, e depois estava se recuperan-
do das suas perdas nas intermediá-
rias, e depois estava anunciando sua
candidatura à reeleição, e depois, a
julgar por todos os republicanos que
já se declararam candidatos à presi-
dência, as corrida de 2012 já come-
çou. Se assim for, as chances de os
dois partidos fazerem algo grande, di-
fícil e juntos para resolver os proble-
mas enormes que enfrentamos são
muito pequenas – a menos que o mer-

cado ou a Mãe Natureza o imponha.
Nada de realmente ruim pode aconte-

cer até o próximo presidente ter os seus
100 dias no início de 2013, um rápido
período para ele consertar o país antes
de se preparar para as eleições interme-
diárias de 2014 e as eleições de 2016.

Não há maneira de os EUA continua-
ram sendo um grande país se as oportu-
nidades de uma reforma significativa fo-
rem reduzidas a crises induzidas pelo
clima ou o mercado, e a 100 dias de tra-
balho a cada quatro anos. O país precisa

de um governo em tempo integral. No
entanto, o Congresso é uma empresa de
levantamento de fundos em tempo inte-
gral que ocasionalmente legisla e a Casa
Branca que, exceto por 100 dias, precisa
estar em clima de campanha.

Para ser eleito, hoje em dia, os políti-
cos precisam jogar cada vez mais para
suas bases e prometer coisas que possi-
velmente não poderão cumprir (5% de
crescimento anual em uma década) ou
soluções para problemas que serão in-
dolores para seus eleitores (aumentar

os impostos para os ricos ou cortar ain-
da mais os impostos) ou manter as coi-
sas como estão apesar de que elas não
podem ficar desse jeito sem falir o país.

Grandeza. É preciso fazer quatro coi-
sas ao mesmo tempo para manter a gran-
deza americana: mais estímulos para im-
pedir que a economia descambe nova-
mente na recessão. Combinar esses estí-
mulos com um plano crível, legislado,
de longo prazo para cortar gastos e colo-
car o déficit sob controle. Levantar no-

vas receitas para reinvestir nas fon-
tes da força americana: educação, in-
fraestrutura e pesquisa financiada pe-
lo governo para alargar os limites do
conhecimento.

É isso. É preciso fazer as quatro coi-
sas ao mesmo tempo: gastar, cortar,
taxar e investir. Mas fazer as quatro
ao mesmo tempo requererá uma no-
va política híbrida que se conforme à
agenda política de um dos grandes
partidos.

Os democratas estão prontos para
mais estímulos, mas se recusaram a
indicar alguma disposição séria de
cortar benefícios. Os republicanos
são todos pelo corte de gastos, mas
se recusam a aceitar qualquer aumen-
to de impostos necessário para pagar
pelo passado e investir no futuro. As-
sim, a menos que mercado ou Mãe
Natureza façam os americanos paga-
rem, essa conta irá para seus filhos.

Talvez sejam apenas meus amigos,
mas encontro cada vez mais pessoas
completamente desgostosas com es-
sa situação e pensando num candida-
to sério de terceiro partido que pu-
desse concorrer em 2012 e aplicar
uma terapia de choque no corrupto e
encastelado duopólio bipartidário
que atualmente comanda o espetácu-
lo nos EUA.

Um terceiro partido teria uma
agenda simples: 1) Injetar estímulos
de curto prazo. 2) Sancionar o plano
Simpson-Bowles. 3) Reduzir a pre-
sença americana no Afeganistão. 4)
Elevar os padrões automotivos do
consumo de gasolina por veículos 5)
Impor um imposto sobre a gasolina
para pagar um aumento maciço da
pesquisa científica apoiada pelo go-
verno e um imposto sobre o carbono
para pagar por nova infraestrutura e
estimular a inovação em energia lim-
pa.

Um terceiro partido poderia ven-
cer em 2012? Não é provável. Mas ele
não precisa vencer para ser eficaz. Se
um partido como esse atrair um nú-
mero substancial de eleitores com
uma plataforma desse gênero, ele
moldaria as agendas de republicanos
e democratas.

Ambos teriam de agir para atrair
esses eleitores mudando suas pró-
prias plataformas e, com isso, pode-
riam até criar um mandato para o pró-
ximo presidente governar durante to-
do um mandato – e não somente por
100 dias. / TRADUÇÃO DE CELSO
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Hillary elogia
mulheres sauditas
que desafiam lei

Do alto. Saudita observa Riad: reino teme novas revoluções
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Na Jordânia, EUA tentam
convencer rei a dialogar
com oposição, enquanto
Arábia Saudita investe
para manter autocracia

FONTE: AP

●✽
THOMAS
FRIEDMAN
THE NEW YORK TIMES

Governos de 100 dias,uma
praga americana
Como estão em permanente campanha eleitoral, os dois grandes partidos dos EUA não
conseguem trabalhar juntos em propostas que tirem o país do buraco
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




