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O Departamento de Segurança
Interna dos Estados Unidos pre-
tende revisar todos os processos
de deportação que estão nos tri-
bunais do país e iniciar um pro-
grama nacional para treinamen-
to de promotores públicos e
agentes da polícia. O objetivo é
acelerar a deportaçãode crimino-
sos condenados e suspender os
processos de muitos imigrantes
ilegais sem registros criminais.

O objetivo da triagem dos cer-
ca de 300 mil processos penden-
tes é permitir que os juízes atual-
mente sobrecarregados concen-
trem-se nos casos de deportação
de estrangeiros que cometeram
crimes graves ou representem
riscos à segurança nacional.

A revisão dos processos e o
treinamento para instruir os
agentes de imigração a filtrar ca-
so de deportações levarão a mu-
danças nos tribunais de imigra-
ção e nas estratégias da polícia.

De acordo com documento
obtido pelo jornal The New York
Times, autoridades do departa-
mento divulgaram as diretivas
para o programa de treinamento
e as primeiras etapas da revisão
dos processos. Ambas são medi-
das que procuram dar autono-
mia aos policiais para decidir se
um caso deve ou não ser levado
adiante.

Segundo um memorando de
17 de junho, John Morton, dire-
tor da Agência de Imigração e
Aduana, sugeriu ao governo Ba-
rack Obama que tente reduzir o
número de deportações de imi-
grantes ilegais que sejam jovens
estudantes, membros do serviço
militar, pessoas idosas, ou paren-
tes próximos de cidadãos ameri-
canos, entre outros.

Embora o anúncio tenha au-

mentado as expectativas das co-
munidades latinas e outras co-
munidades de imigrantes, até
agora a polícia vem agindo espo-
radicamente. O governo expul-
sou um grande número de imi-
grantes ilegais, quase 400 mil
por ano desde 2009.

“Estamos concedendo pode-
res para os advogados, no plano
nacional, para assumirem fun-
ções similares às dos promoto-
res federais, que decidem que ca-
sos levar a processo”, disse um
funcionário do alto escalão do
departamento.

Na primeira etapa da revisão
dos processos pendentes, que co-
meça quinta-feira, os advogados
da agência de imigração exami-
narão todos os casos que acaba-
ram de chegar aos tribunais de
imigração em todo o país, com o
objetivo de encerrar casos com
baixa prioridade.

Ao mesmo tempo, casos de
imigrantes qualificados como al-
ta prioridade, serão acelerados,
para que os juízes decidam rapi-
damente sua deportação.

O objetivo é reduzir as defi-
ciências que retardam a deporta-
ção de estrangeiros criminosos e
outros processos prioritários,
evitando que os casos menos gra-
ves fiquem emperrados nos tri-
bunais de imigração”, diz o docu-
mento. / NYT

Governo americano
muda regras contra
imigração ilegal

China reage a declarações de Obama
Pequim dá sinais de irritação com presença americana no Pacífico e com envio de 2,5 mil marines para base militar na Austrália
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A China deu ontem a os primei-
ros sinais de irritação com a
declaração do presidente dos
EUA, Barack Obama, de que
seu país “chegou para ficar”
na região da Ásia-Pacífico. Wa-
shington anunciou, na quarta-
feira, que enviará 2,5 mil mari-
nes para a base militar austra-
liana de Darwin nos próximos
anos para “fortalecer a segu-
rança da região”.

Em Pequim, o porta-voz do
Ministério das Relações Exterio-
res da China, Liu Weiman, afir-
mou que não é conveniente nem
de interesse dos países da região
uma maior presença militar ame-
ricana no Pacífico.

“Pode não ser de todo apro-
priado expandir as alianças mili-
tares e pode não ser de interesse
dos países da região”, afirmou
Liu. “Podemos aprofundar e es-
tender mais a cooperação da Chi-
na com os EUA, assim como a da
China com a Austrália, porque
isso não é só de interesse dos nos-
sos países, mas de toda a região.”

Ainda não se sabe como Pe-
quim reagirá concretamente à
presença americana. Uma possí-
vel retaliação pode ter relação
com o pacote de investimentos
chineses nos EUA, de US$ 48 bi-
lhões, acertados durante a visita
do presidente da China, Hu Jin-
tao, a Washington, em janeiro.

Comércio. As agências de notí-
cia chinesas acusaram Obama
de valer-se de sua diplomacia
asiática para conquistar votos pa-
ra sua reeleição, uma vez que ele
não tem como obtê-los com os
resultados econômicos do país.

Especialistas chineses tam-
bém criticaram a iniciativa ame-

ricana. Zhu Feng, professor de
relações internacionais da Uni-
versidade de Pequim, afirmou
que os EUA estão “exageran-
do”. Yu Wanli, da Escola de Es-
tudos Internacionais, também
da Universidade de Pequim,
acredita que muitos chineses ve-
rão a iniciativa como uma trai-
ção dos EUA à parceria lançada
em janeiro.

Desde o início da semana, Oba-
ma lançou duas iniciativas clara-
mente voltadas a contrapor o po-
der de Pequim nas áreas de co-
mércio e de segurança. No Ha-
vaí, o presidente anunciou a ne-
gociação de um acordo de livre
comércio entre os países da Par-
ceria Trans-Pacífico (PTP).

A China não faz parte do gru-
po. O país deixaria de ser convi-

dado, segundo diplomatas ame-
ricanos, por não atuar “confor-
me as regras do comércio inter-
nacional”.

Aliança. Na Austrália, na quar-
ta-feira, o presidente assinou
com a primeira-ministra, Julia
Gillard, um acordo militar que
permite o envio de 2,5 mil mari-
nes para a base militar de Dar-
win, noroeste australiano. Oba-
ma qualificou a iniciativa como
“necessária para manter a arqui-
tetura de segurança da região”,
além de atender “às demandas”
de aliados locais.

Nos últimos anos, diante da
maior pressão da China no Su-
deste Asiático e das ameaças vin-
das da Coreia do Norte, países
como Índia, Vietnã, Filipinas e
Japão pediram ajuda a Washing-

ton. Quem também seria benefi-
ciada é Taiwan. Protegidos pelos
EUA, os taiwaneses são frequen-
temente assediados pelos chine-
ses, que não reivindicam a sobe-
rania sobre a ilha.

Na madrugada de ontem, dian-
te do Parlamento australiano,
Obama enfatizou que Darwin é
“o lugar perfeito” para as opera-
ções da nova aliança militar en-
tre EUA e Austrália. “Viemos pa-
ra ficar”, disse.

“Estamos aprofundando nos-
sa aliança e esse é o lugar perfei-
to para fazermos isso. Essa é a
região com um dos mais inten-
sos movimentos comerciais do
mundo”, afirmou Obama, em re-
ferência ao fato de a metade do
transporte de cargas internacio-
nal passar pelo Estreito de Mala-
ca e pelo Mar do Timor.

EUA. Policial de fronteira
prende mexicano ilegal

Policiais terão autonomia
para decidir se presos
serão levados a tribunais;
objetivo é acelerar
deportação de criminosos

Indonésia. Obama acena ao chegar a Bali; China critica presença militar dos EUA na região

● Xadrez diplomático
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LIU WEIMAN
PORTA-VOZ CHINÊS
“Pode não ser de todo
apropriado expandir as
alianças militares e pode
não ser de interesse dos
países da região”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




