
US$ 4,3 milhões
foram pagos pela foto mais cara
já vendida no mundo. A ima-
gem, uma panorâmica do Rio
Reno, é de Andreas Gursky e
superou o preço de “Untitled
#96”, de Cindy Sherman.
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A cidade de Ansonville, no Esta-
do americano da Carolina do
Norte, investiga uma série de cri-
mes de vandalismo contra igre-
jas locais. Pelo menos cinco tem-
plos foram atacados. Os crimino-
sos picharam as paredes com
mensagens de ódio, palavras obs-

cenas e símbolos nazistas, depre-
daram os altares religiosos e que-
braram vidros das janelas.
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EUA, Grã-Bretanha, França, Chi-
na, Rússia e Alemanha apresenta-
ram ontem à Agência Internacio-
nal de Energia Atômica (AIEA)
um projeto de resolução no qual
expressam “profunda preocupa-
ção com as atividades nucleares
do Irã”. Em concessão feita à Rús-
sia e à China, o documento, ape-
sar de criticar o avanço do pro-
grama iraniano, não dá um ulti-
mato para que o país permita
uma investigação internacional.

O texto deve ser discutido e
votado hoje, durante reunião do
conselho da AIEA, que reúne os
35 países-membros da agência.
O esboço de resolução afirma
que “alguns temas do programa
nuclear iraniano precisam ser es-
clarecidos para excluir a existên-
cia de uma possível dimensão mi-
litar”.

Apesar de aumentar a pressão
internacional sobre o Irã, o docu-
mento não satisfez americanos e
israelenses, que esperavam usar
o texto para a adoção de mais san-
ções a Teerã. A maior frustração
de Washington é que o projeto
não remete o caso iraniano ao
Conselho de Segurança da
ONU, o que abriria caminho pa-
ra novas medidas contra o país.

Na semana passada, o relató-
rio da AIEA sobre o programa

atômico do Irã indicou que o
país tem buscado produzir uma
bomba nuclear. O texto, no en-
tanto, dividiu a comunidade in-
ternacional. Americanos e euro-
peus tentaram usar o documen-
to para convencer China, Rússia
e países emergentes, como Bra-
sil e Índia, de que o Conselho de
Segurança precisa aprovar no-
vas sanções contra Teerã.

Reação iraniana. Chineses e
russos afirmam que o relatório
não trouxe evidência concreta
capaz de provar que o programa
iraniano está se “militarizando”
e criticaram o uso político da
AIEA.

Ontem, antes da apresenta-
ção do esboço de resolução, o di-
retor-geral da AIEA, Yukiya Ama-
no, propôs o envio de uma mis-

são ao Irã para esclarecer as sus-
peitas apresentadas pelo relató-
rio da agência. “É evidente que o
Irã tem perguntas a responder”,
disse Amano. “Temos de alertar

o mundo antes que a prolifera-
ção nuclear realmente ocorra.”

O Irã, no entanto, afirma que
seu programa nuclear tem fins
pacíficos e critica o relatório da

AIEA, garantindo que as informa-
ções divulgadas são falsas e afir-
mando que a agência é tenden-
ciosa. Teerã declarou ainda que
enviará uma resposta técnica à
AIEA, rebatendo todo o conteú-
do do texto.

Novas sanções. A Rússia disse
ontem que ficou satisfeita com o
texto da resolução. “O mais pro-
vável é que seja aprovado”, disse
o chanceler russo, Sergei La-
vrov. “Chegou a hora de intensifi-
car o diálogo.”

Nos EUA, o senador republica-
no Mark Kirk divulgou um proje-
to de lei para dar poderes ao pre-
sidente Barack Obama para cor-
tar qualquer financiamento a ins-
tituições que negociam com o
Banco Central do Irã e congelar
seus bens no país. “Sem uma
ação séria e imediata, o Irã terá
capacidade de produzir armas
nucleares no futuro próximo”,
disse Kirk. / REUTERS e AP
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Potências apresentam à AIEA resolução sobre Irã

Bunker nazista vai virar
usina de captação solar

CBS

Os passageiros de um voo que
partiu da Índia rumo a Londres
precisaram fazer “vaquinha” pa-
ra pagar taxas aeroportuárias du-
rante uma escala em Viena. As
autoridades não deixariam o
avião decolar enquanto a empre-
sa não pagasse o que devia.

EUA aprovam porte
de armas interestadual
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Companhia aérea faz
‘vaquinha’ em aeroporto

Cidade investiga série
de crimes contra igrejas

Faltam líderes
que decidam
Da Índia à Europa e aos Estados Unidos é difícil saber
quem são os verdadeiros dirigentes atualmente
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Um bunker construído pelos na-
zistas na cidade de Hamburgo,
na Alemanha, será transforma-
do em usina de captação de ener-
gia solar. As placas serão espalha-
das pela superfície aparente ex-
terna da construção que tinha es-
paço para até 30 mil pessoas

A Câmara americana aprovou
um projeto que estende a valida-
de dos certificados de porte de
armas além das divisas esta-
duais. Pela nova regulamenta-
ção, uma licença obtida em um
Estado será válida em qualquer
outro que permita o porte.

Enquanto nos dirigíamos
ao bazar coberto na exó-
tica cidade de Jodhpur,
na Índia ocidental, na se-
mana passada, nosso
guia indiano parou para

nos mostrar um moderno ponto de re-
ferência. “Estão vendo aquelas luzes?”
perguntou, mostrando um semáforo
comum, verde, amarelo, vermelho, no
cruzamento movimentado. “É o único
de Jodhpur, uma cidade com 1,2 mi-
lhão de pessoas morando aqui.”

Quanto mais se viaja pela Índia,
mais é possível observar como a mão
do governo é muito pouco notada nes-
te país. De certo modo, ela até funcio-
na. O trânsito anda, mas, pela primeira
vez em todos estes anos em que venho
visitando a Índia, comecei a me pergun-
tar se a estratégia “razoavelmente
boa” da Índia em termos do governo
continuará sendo “razoavelmente
boa” por muito tempo.

Os enormes escândalos de corrup-
ção sugaram bilhões de dólares em re-
cursos públicos tão necessários e, mes-
mo que as façanhas dos jovens tecnólo-
gos da Índia nos impressionem, consi-
derando que o governo não lhes forne-
ce as estradas, os portos, a banda larga,
a eletricidade, os aeroportos e as regu-
lamentações inteligentes de que neces-
sitam para batalhar com sucesso, eles
nunca chegarão a realizar plenamente
seu potencial.

Não se trata apenas de uma questão
teórica. O ar das maiores cidades da
Índia é insalubre. Aqui, raramente se
vê água – um rio, lago ou lagoa – que
não seja poluída. O simples espremer-
se da população – dentro em breve, a
da Índia será maior do que a da China –
num ambiente totalmente desprotegi-
do parece realmente ter um preço mui-
to alto. Sem uma administração me-
lhor, será que a Índia poderá deixar de
se tornar um desastre ecológico no
prazo de dez anos? A lei das grandes
multidões – 1,2 bilhão de pessoas – co-
meça agora a engolir cada mínimo pas-
so para frente que a Índia dá. Ela não
precisa se tornar outra China, e não se
tornará. Mas ainda precisa provar que

sua democracia pode tomar e adotar
grandes decisões com a mesma deter-
minação, autoridade e firme adesão
aos próprios propósitos da autocracia
da China.

Azim Premji, o presidente da Wipro,
uma das maiores empresas de tecnolo-
gia da Índia, não mediu suas palavras a
respeito do futuro quando anunciou
os lucros de sua companhia, há duas
semanas: “Há uma completa falta de
capacidade de decisão entre os líderes
no governo. Se não forem tomadas me-
didas urgentes, o país sofrerá um colap-
so. É preciso se compenetrar da gravi-
dade da situação”.

Não parece uma constatação fami-
liar? Premji poderia estar falando da
União Europeia ou dos Estados Uni-
dos. Nenhum líder quer tomar deci-
sões difíceis em nenhuma parte do
mundo, a não ser se for obrigado. To-
dos – até mesmo os dirigentes chine-
ses – parecem temer mais do que nun-
ca o próprio povo. Eu me pergunto se a
internet, os blogs, o Twitter, as mensa-
gens de texto e os microblogs, como
no caso da China, tornaram a democra-
cia participativa e a autocracia tão par-

ticipativa, e os líderes tão sintonizados
com todas as nuances da opinião públi-
ca, a ponto de acharem difícil tomar
importantes decisões que exigem sa-
crifícios. É que eles têm muitas outras
vozes na cabeça além das próprias.

Agora, aqui estamos de volta nos Es-
tados Unidos, às vésperas de uma gra-
ve decisão sobre o orçamento que pre-
cisa ser tomada por mais uma “super-
comissão” bipartidária; alguém sabe
qual seria o resultado preferido do pre-
sidente Barack Obama? Quais são exa-
tamente os impostos que ele quer que
aumentem, e quais os gastos que ele
quer que sejam cortados? A política
do presidente a este respeito parece
um mingau testado por meio de pes-
quisas.

Neste momento, em que da Índia
aos EUA as democracias nunca precisa-
ram tomar decisões mais difíceis do
que agora se quiserem proporcionar
melhores padrões de vida ao seu povo,
esta incapacidade endêmica de tomar
decisões constitui uma tendência
preocupante. Significa que estamos ab-

dicando cada vez mais da liderança em
favor dos tecnocratas ou das superco-
missões – ou deixando simplesmente
que o mercado e a mãe natureza nos
imponham decisões que não consegui-
mos tomar por nossa conta. Esta últi-
ma alternativa raramente dá bons re-
sultados.

Tecnocratas. A União Europeia apre-
senta uma versão particularmente agu-
da de líderes que não lideram, e é por
isso que tanto a Grécia quanto a Itália
agora decidiram recorrer a tecnocratas
não eleitos para tomar as rédeas dos
seus governos. Em um artigo publicado
no Financial Times de sábado, Tony Bar-
ber observou: “De fato, os responsáveis
pelas decisões na zona do euro resolve-
ram suspender a política em dois paí-
sespor considerá-la uma ameaçamortí-
fera à união monetária da Europa. Eles
determinaram que a unidade europeia,
um projeto nascido há mais de 50 anos,
é de importância tão fundamental que
os políticos que deveriam prestar con-
tas ao povo e precisam sair para deixar
o lugar a especialistas que não foram
eleitos pelo voto, mas que poderão fa-
zeras coisas funcionar.Seaté o momen-
to não há grande indignação pública
em Atenas e em Roma, certamente é
porque milhões de gregos e italianos
desprezam profundamente seus políti-

cos”.
Sim, é verdade que no mundo
hiper conectado da era do Fa-

cebook e do Twitter, as pes-
soas têm muito mais po-

der, e surgirão muito
mais inovação e ideias

de baixo para cima, e
não apenas de cima

para baixo. É uma
coisa excelente –

em teoria. Mas
em última análi-
se, seja você um
presidente, se-
nador, prefei-
to ou membro
da comissão
diretora do
movimento
Ocupe Wall
Street – al-
guém preci-
sa fundir es-
tasideiaspa-
ra extrair
uma visão
de como ir
em frente a
partir delas,

e s c u l p i - l a s
em medidas

que possam
mudar a vida

das pessoas e de-
pois constituir

uma maioria para
cumpri-las. Estes são os

chamados líderes. Os líderes
trabalham a partir das sondagens.

Eles não se limitam a lê-las. E hoje, em
todo o globo e em todos os sistemas
políticos, os líderes são perigosamente
escassos. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
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Esta incapacidade endêmica
de tomar decisões constitui
uma tendência preocupante

Defesa.
Soltanieh,
embaixador
do Irã na
AIEA, rebate
acusação

FONTE: WIRED

Apesar de expressar
‘preocupação’ com o
programa nuclear, texto
não prevê novas sanções
e satisfaz Rússia e China
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




