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Um acidente em uma estrada de
Yamaguchi, no Japão, envolveu oi-
to Ferraris que participavam de
um passeio de carros de luxo. O
engavetamento também envol-
veu um Lamborghini, três Merce-
des Benz e dois Toyotas. A polícia
desconfia de excesso de velocida-

de como a causa da batida. O che-
fe policial definiu o ato como “um
encontro de narcisistas”.
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NEWSER

O desencanto turco
com a União Europeia
O pedido de ingresso no bloco teve uma recepção pouco calorosa e agora a Turquia,
que tem a oportunidade de exercer influência regional, pesa os prós e os contras

WASHINGTON

O ex-pré-candidato republicano
à presidência dos EUA Herman
Cain não admitiu nenhuma das
acusações de abuso sexual que o
fizeram desistir, no sábado, de

concorrer à Casa Branca, mas
fez uma confissão inusitada no
anúncio de suspensão da chapa.
Ele reconheceu ter citado uma
música do filme Pokémon 2000
ao menos quatro vezes durante a
campanha, dizendo que se trata-

va de um “poema”. E as usou no-
vamente para encerrar o discur-
so de renúncia.

“Não sei direito quem é o au-
tor original, por isso não escreve-
rei um artigo sobre o poeta, mas
elas dizem muito sobre quem
sou, minha família, minha mu-
lher e a nação”, disse Cain. “Acre-
dito que essas palavras vieram
do filme do Pokémon”.

O filme em questão é Pokémon
2000, e a música, The Power of
One, interpretada por Donna
Summer e composta por

Mervyn Warren e Mark Chait.
Os versos que inspiraram o ex-

pré-candidato são (em tradução
livre): “A vida pode ser um desa-
fio. A vida pode parecer impossí-
vel. Nunca é fácil quando tanta
coisa está em jogo. Mas você po-
de fazer a diferença. É uma mis-
são para você e eu”.

Cain, que chegou aliderar a dis-
puta das primárias republicanas,
foi afetado por uma série de de-
núncias de abuso sexuais quan-
do dirigia a rede de fast-food Go-
dfather’s Pizza. A série Pokémon,
criada no Japão em 1997, fala de
criaturas comandadas por huma-
nos que lutam entre si. A mais
famosa delas é o Pikachu.

Cain cita ‘Pokémon’ em discurso

FBI encerra investigação
após quatro décadas

GIZMODO

O grupo holandês de combate à
pirataria digital Brein acabou so-
frendo um pouco do próprio ve-
neno. A associação reutilizou
uma música para gravar suas pro-
pagandas contra as violações de
direitos autorais e agora é proces-
sada pelo autor da canção.

Felipe Corazza

Grupo que combate a
pirataria é processado

Batida em estrada do
Japão envolve 8 Ferraris

VISÃO
GLOBAL

O FBI decidiu encerrar as investi-
gações sobre o sequestro de um
avião em 1971. Depois de 40 anos
buscando os dois suspeitos, os po-
liciais federais aceitaram o teste-
munho de uma mulher que disse
ser sobrinha de um dos crimino-
sos e insistiu que ele está morto.

No momento em que o
contágio econômico
espalha-se pela União
Europeia (UE), uma
Turquia agora asserti-
va olha cada vez mais

para o leste e não para o oeste, e faz
uma pergunta incômoda: a Turquia
não deveria rejeitar a Europa antes
que a Europa rejeite a Turquia?

Quando o carismático primeiro-
ministro turco, Recep Tayyip Erdo-
gan, chegou pela primeira vez ao po-
der, em 2002, ele fez da entrada da
Turquia na UE seu objetivo maior.
Decidido a ancorar o país no Ociden-
te, o Partido Justiça e Desenvolvi-
mento de Erdogan, uma agremiação
de inspiração islâmica, enfrentou
questões espinhosas como melhorar
direitos de minorias e aliviar as restri-
ções à liberdade de expressão para
aproximar a Turquia das normas oci-
dentais.

O pedido da Turquia encontrou
uma recepção pouco calorosa de mui-
tos membros da união, em parte por
causa da grande população (quase a
totalidade) muçulmana do país. As
negociações arrastaram-se eterna-
mente sem jamais resultar em um ca-
minho claro para a adesão.

Agora é a Turquia que azedou a
ideia, segundo analistas no país. Com
a Europa corroída por uma crise de
crédito crescente e o tumulto da Pri-
mavera Árabe criando oportunida-
des para a Turquia exercer uma nova
influência como potência regional, al-
gumas pessoas no país estão conside-
randouma medida que seria impensá-
vel apenas alguns anos atrás: afastar-
se em definitivo da UE.

“O premiê Erdogan queria ser o pri-
meiro líder muçulmano a levar a Tur-
quia para o Ocidente, mas após a Eu-
ropa o haver traído, ele abandonou
essas ambições”, disse Erol Yarar,
fundador de um grupo empresarial
religiosamente conservador de 20
mil empresas próximo do chefe de
governo. “Hoje, a UE não tem nenhu-
ma influência sobre a Turquia, e a
maioria dos turcos está se perguntan-
do ‘por que deveríamos fazer parte
dessa bagunça?’”

Sanções. A política externa cada
vez mais vigorosa da Turquia no
Oriente Médio ficou em evidência na
semanapassada quando ela impôs du-
ras sanções à Síria e fez preparativos
para uma possível intervenção mili-

tar. E a Turquia tornou-se uma voz pode-
rosa da indignação regional com o trata-
mento dispensado pelos israelenses
aos palestinos, em especial desde que
congelou seus laços com Israel por cau-
sa do ataque de um comando israelense
a uma flotilha humanitária que havia
partido da Turquia e rumava para Gaza.

Enquanto isso, autoridades turcas di-
zem que as relações com a UE atingiram
uma situação de clara negligência, agra-
vada pela perspectiva de Chipre assu-
mir a presidência rotativa do bloco euro-
peu no próximo ano. A Turquia está em-
brenhada numa disputa política intratá-
vel com Chipre desde 1974, quando inva-
diu a ilha para impedir uma proposta
união com a Grécia e estabeleceu um
governo rival na parte etnicamente tur-
ca de Chipre, que só ela reconhece.

Em Londres, no mês passado, o presi-
dente turco, Abdullah Gul, desqualifi-
cou Chipre como “metade de um país”
que chefiaria uma “união miserável”,
conforme noticiou o jornal turco Milli-
yet. Depois, quando a França deu o pas-
so incomum, na semana passada, de pro-

por que a Turquia fosse convidada a to-
mar parte numa reunião de chanceleres
para discutir o a questão da Síria, Chi-
pre vetou a ideia.

Um século atrás, o Império Otomano
estava desmoronando. A Turquia rece-
beu então o triste epíteto de “doente da
Europa”. Agora, muitos turcos só po-
dem se vangloriar da economia turca
que está prevista para crescer a uma ta-
xa de 7,5% neste ano enquanto a Europa
está rateando. “Os que nos chamaram
de ‘doente’ no passado, eles mesmos es-
tão ‘doentes’ agora”, disse recentemen-
te o ministro turco da Economia, Zafer
Caglayan. “Que Deus lhes conceda a re-
cuperação.”

Chipre. É quase certo que as conversa-
ções sobre o ingresso da Turquia, que
fizeram poucos progressos em muitas
áreas desde 2006, não farão nenhum
progresso quando Chipre assumir a pre-
sidência rotativa do bloco em julho,
pois o governo turco já disse que boico-
tará essa presidência, congelando efeti-
vamente as negociações. Se as conversa-

ções ainda tiverem 2014 como prazo,
disseram privadamente autoridades
turcas, elas poderiam ser abandonadas.

A opinião pública na Turquia já vem
mudando. Segundo sondagens do Ger-
man Marshall Fund, 73% dos turcos
viam a participação na UE como uma
coisa boa em 2004, mas somente 38%
pensavam assim em 2010. O ministro
turco para assuntos da UE, Egemen Ba-
gis, disse numa entrevista que seu país
continuava comprometido com o in-
gresso na UE. Com sua força de traba-
lho jovem e dinâmica, grande mercado
doméstico e crescente papel regional,
disse ele, a Turquia seria um patrimô-
nio maior do que nunca para o camba-
leante bloco.

“Aguente, Europa, a Turquia está che-
gando para salvá-la”, disse ele. Mas o
meio empresarial turco, que durante
muito tempo apoiou a integração, vem
encontrando dificuldade para manter
essa posição.

Yarar, o líder do grupo empresarial,
possui a 404, uma companhia química,
e a Lezzo, uma empresa alimentícia que

fabrica o conhecido chá de maçã do
país. Ele observou que os padrões co-
merciais da Turquia estavam mudan-
do para o leste. Apesar de a Europa
ainda ter comprado aproximadamen-
te 56% das exportações turcas em
2010, cerca de 20% foram para o
Oriente Médio, ante 12,5% em 2004.
“Pode demorar dez anos, mas a Pri-
mavera Árabe tornará esses merca-
dos ainda mais atrativos”, disse.

As relações mais frias com Ancara
estão custando à Europa uma influên-
cia no mundo árabe, onde a Turquia,
um membro da Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte (Otan), com
fronteiras com Irã, Iraque e Síria, es-
tá rapidamente se tornando um im-
portante interlocutor para o Ociden-
te. Alguns analistas dizem que, pela
primeira vez em décadas, a Europa
precisa mais da Turquia que a Tur-
quia da Europa.

Para os manifestantes nas ruas do
Cairo, Trípoli ou Homs, Erdogan,
um muçulmano devoto liderando
um país próspero de 78 milhões de
habitantes, é um símbolo poderoso
da compatibilidade de democracia e
Islã, enquanto a percebida hostilida-
de da Europa a residentes muçulma-
nos solapa sua influência na região.

Autoridades turcas de alto escalão
dizem que o próprio Erdogan afastou-
se da Europa e abraçou Washington,
um desdobramento evidenciado pe-
lo anúncio da Turquia de sanções
contra a Síria. Enquanto Erdogan
coordenava a questão em estreito en-
tendimento com o presidente Ba-
rack Obama, a Europa jogava apenas
um papel de apoio.

A redução da influência europeia
na Turquia certamente também cor-
rói a ambição do país de brilhar como
um modelo de democracia para o
mundo árabe. Defensores dos direi-
tos humanos dizem que, sem a pers-
pectiva do ingresso na UE para moti-
var a contenção, o viés autoritário do
governo turco está crescendo sem li-
mitações.

Um relatório da Comissão Euro-
peia de novembro informa que há 64
jornalistas presos na Turquia, e um
destacado grupo de mídia que criti-
cou o partido governante foi penali-
zado com uma multa de US$ 2,5 bi-
lhões.

Mas em Istambul, uma cidade eter-
namente cosmopolita, mesmo jo-
vens ambiciosos e bem educados es-
tão cansados da UE. Em um café fervi-
lhante no lado ocidental do Bósforo,
o estreito que corta a cidade e separa
a Europa da Ásia, Tugce Erbad, de 19
anos, uma estudante de finanças in-
ternacionais, disse que sua geração
de turcos não estava interessada em
aderir a uma União Europa capenga.
Mas afirmou que ela e suas amigas
ainda eram mais atraídas pela Euro-
pa do que pelo mundo árabe.

“Prefiro ir a Paris do que a Beiru-
te”, disse ela, antes de acrescentar:
“A Turquia não é nem leste nem oes-
te. Estamos seguindo nosso próprio
rumo.” / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




