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3 famílias
estão acampadas há mais de
uma semana esperando o início
da liquidação “Black Friday” em
uma loja de São Petersburgo.
As vendas com descontos de
até 90% serão apenas na sexta.

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA

O subsecretário de Segurança
Internacional e Não Prolifera-
ção dos Estados Unidos, Tho-
mas Countryman, esteve na se-
mana passada em Brasília para
conversar com o governo brasi-
leiro sobre ações conjuntas no
controle de armas químicas,
biológicas e nucleares. No en-
tanto, a tentativa do Irã de de-
senvolver armas nucleares aca-

bou como tema central da visi-
ta. Apesar das constantes críti-
cas à relação amistosa que o
País desenvolveu com os irania-
nos, agora Washington crê que
essa relação pode ser útil. A se-
guir, os principais trechos da en-
trevista ao Estado.

● O Brasil foi muito criticado por
Washington pela relação amisto-
sa que construiu com o Irã. O sr.
acredita que agora uma condena-
ção ao Irã pelo Brasil terá mais
peso?
Sim. O Brasil tem influência e
acredito que por isso o Irã ten-
tou construir uma relação mais
positiva. Mas o Brasil também
tem princípios e tem sido con-
sistente em defendê-los. Se o

Irã excedeu qualquer possibili-
dade de uso pacífico da energia
nuclear, eu acredito que o go-
verno brasileiro será coerente
com seus princípios. E também
acredito que isso terá sim uma
influência e um peso para o Irã.

● Por quê? O que mudou?
Eu não estou certo de que algu-
ma coisa realmente mudou, ape-
nas o tempo passou. Decisões
que o Irã tomou este ano para
buscar o enriquecimento de urâ-
nio a 20%, apesar de não ter
uma necessidade pacífica para
um estoque desse nível, muda-
ram o quadro. Eu acredito que
isso altere a disposição até de
países como o Brasil, que que-
rem ajudar o Irã. Mesmo esses

não podem estar tão dispostos
a aceitar as versões iranianas.

● Após a tentativa frustrada de
acordo, novas sanções foram
aprovadas, mas não pararam o
Irã. Aonde se vai agora?
Continuamos a buscar a maior
unidade possível na comunida-

de internacional, tanto nas pres-
sões diplomáticas quanto nas
econômicas, mantendo alguns
princípios: não queremos uma
ação que resulte em interven-
ção militar; não aceitamos um
resultado em que o Irã obtenha
armas nucleares em condições
de uso – até porque temos boas

razões para acreditar que eles
poderiam usá-las efetivamente
– e não queremos uma ação mi-
litar por parte de mais nin-
guém. Se mantivermos a pres-
são é possível fazer com que o
Irã mude seus planos.

● Israel já fala em ataques, mes-
mo antes de uma nova tentativa
de negociação...
Eu não posso falar pelos israe-
lenses. Eu posso dizer é que o
Irã é o único país no mundo
que fala publicamente e repeti-
damente que outro país deve
ser exterminado. E busca hoje
uma arma nuclear, o que lhe
permitiria cumprir a ameaça. Is-
so me preocupa mais do que o
que os israelenses dizem. Acho
que está nas mãos da comunida-
de internacional alcançar um
meio não violento de terminar
o programa nuclear do Irã. Se
não tivermos essa coragem e se
não permanecermos unidos, en-
tão, sim, uma nação ou outra
vai agir com violência na região.
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Responsável por centenas de
execuções de presos na China, o
carrasco Hu Xiao deu uma rara
entrevista a um jornal local di-
zendo que o trabalho é “sim-
ples”. Hu, que há 19 anos cumpre
a função, contou que o maior
contratempo já enfrentado foi

um condenado que conseguiu
sair correndo na direção dos ri-
fles do pelotão de fuzilamento.
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Prefeito usa nome falso
para promover a cidade
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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
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Carrasco chinês diz que
o trabalho é “simples”

estadão.com.br

Washington busca apoio do
Brasil para conter iranianos

Mike Winder, prefeito da cidade
americana de West Valley, foi
apanhado em uma fraude para
promover a própria gestão. Win-
der criou uma identidade falsa
para escrever e distribuir online
uma série de artigos elogiosos à
cidade e à própria gestão.

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.

D e todas aqueles que Ba-
rack Obama achava se-
riam seus competido-
res no próximo ano, tal-
vez os mais inespera-
dos sejam os líderes da

China.
O presidente está percebendo isso

na viagem que faz pela região da Ásia-
Pacífico. Sua campanha pela reeleição
parece ter ficado mais movimentada
no último fim de semana no Havaí, on-
de disse “basta” à falta de medidas da
China no tocante a uma valorização da
sua moeda e o respeito aos direitos de
propriedade internacionais.

Podemos estar observando o come-
ço de um confronto maior com a China.

Obama não deve apenas ver seus
contrapartes mercantilistas como um
alvo fácil quando os eleitores questio-
nam por que o desemprego está emper-
rado nos 9%; a China também é o lugar
certo para ele direcionar suas frustra-

ções. Embora essa estratégia envolva
tanto riscos como oportunidades, vale
a pena insistir nela.

Os fatos ocorridos na cúpula dos paí-
ses da região da Ásia-Pacífico deixaram
à mostra algo preocupante. Na medida
em que o mundo se encaminha para
uma nova crise global, que pode ser
muito pior do que a de 2008, a segunda
maior economia do mundo redobra
seu egoísmo retrógrado. A China tem
dado sinais de que está mais determina-
da do que nunca a agir segundo as suas
próprias regras em detrimento dos de-
mais. Se Obama não permanecer fir-
me, poderá ser lembrado como o presi-
dente que, num certo sentido, perdeu a
China.

A hipocrisia é um elemento central
neste momento de disputa entre Esta-
dos Unidos e China. O acúmulo da dívi-
da americana vem preocupando não
só as empresas de classificação de cré-
dito, mas também os banqueiros cre-

dores dos Estados Unidos em Pequim.
Juros ultrabaixos fornecem à China
um retorno desprezível sobre seus
US$ 3,2 trilhões de reservas cambiais,
com o Federal Reserve fazendo a sua
parte para desvalorizar o dólar. Mas é
exagero pensar que uma valorização
do yuan chinês vai provocar uma me-
lhora imediata na criação de empregos
nos Estados Unidos.

Mas se a China começasse a agir cum-
prindo com as regras globais do comér-
cio, patentes e mudança climática, o
mundo todo colheria os dividendos. E
se a Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) não estiver à altura da tare-
fa de exigir que os chineses façam a sua
parte para reequilibrar a economia
mundial, de que vale? Obama deve evi-
tar o erro cometido por Bill Clinton e
George W. Bush.

Ambos foram influen-
ciados pelas multinacio-
nais que insistiam

para os Estados Unidos firmarem uma
paz econômica com a China, acima de
tudo.

É verdade que uma guerra comercial
total não favorece ninguém. Mas tam-
bém não é bom anular o futuro econô-
mico dos EUA em favor de relações
mais estáveis.

Os interesses das multinacionais -
lucros e paraísos fiscais – não combi-
nam necessariamente com os dos tra-
balhadores americanos. Quando os
executivos se inquietam com guerras
comerciais, eles estão pensando no
trem da alegria da China – ou seja, mão
de obra barata e regras ambientais ne-
gligentes, que aumentam os ganhos,
mas não o número de trabalhadores.

Num certo sentido, no caso da Chi-
na, Obama corre o risco de repetir o
mesmo erro que cometeu com os repu-
blicanos que bloquearam cada medida
adotada por ele para estimular a econo-
mia. É importante trabalhar com os
oponentes. E mais importante ainda é
se ater aos ideais e agir no interesse de
todos os americanos.

Uma posição mais firme com rela-
ção à China não levaria necessariamen-
te a um confronto por uma razão mui-
to simples: não é do interesse da China
como não é dos Estados Unidos. O que
mantém sólida a economia chinesa
são as exportações. A imposição de tari-
fas severas pelos Estados Unidos ou
Europa sobre os produtos chineses
causaria um forte impacto.

Vamos deixar de lado também a
ideia de que a China tem uma grande
influência sobre os Estados Unidos

porque detém US$ 1,1 trilhão de títulos
do Tesouro americano. Na verdade é
uma fraqueza. O menor indício de que
os chineses estariam vendendo ativos
em dólar elevaria os rendimentos dos
Estados Unidos e reduziria o valor do
dólar. E isso não só significaria menos
poder de compra dos Estados Unidos,
com uma queda na demanda de produ-
tos chineses, mas também uma redu-
ção do valor do investimento da China.

Obama deve estar encontrando alia-
dos na Ásia. O presidente Hu Jintao
acertou ao afirmar que o sistema eco-
nômico global necessita de uma refor-
mulação. A influência cada vez maior
das nações em desenvolvimento suge-
re que as Nações Unidas, o G-20, o Fun-
do Monetário Internacional e outras
instituições precisam permitir que as
vozes da outrora considerada periferia
sejam ouvidas.

Mas é importante o que essas vozes
dizem e fazem. O comércio não é um
jogo de soma zero, mas as políticas mo-
netárias da China assim o tornaram.
Autoridades de Jacarta a Brasília de-
vem se manifestar porque suas econo-
mias estão sendo prejudicadas pela ob-
sessão de exportar da China. E não o
fazem por medo de entrar em litígio
com a que um dia poderá ser a maior
economia do mundo.

A um ano apenas da eleição, muito
coisa vai depender de como Obama agi-
rá com a China. Ele precisa parar de
agir como se os Estados Unidos se ti-
vessem perdido o jogo. / TRADUÇÃO DE
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É COLUNISTA ESPECIALIZADO EM

ECONOMIA ASIÁTICA

Thomas Countryman, subsecretário de Segurança Internacional e não Proliferação dos EUA

Countryman. ‘Se não nos unirmos, alguém usará a violência’

Para funcionário
americano, relações do
País com Teerã, antes
criticadas pelos EUA,
podem ser úteis

FONTE: TBO

Se Obama não agir com firmeza, poderá ser lembrado
como o presidente que perdeu os empregos para Pequim

China influencia
eleição nos EUA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




