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Websfera O melhor da internet

90 anos
é a idade com que o nazista Hei-
rich Boere começa a cumprir
sua pena de prisão perpétua pe-
lo assassinato de três holande-
ses em 1944. Ontem, ele foi leva-
do a um hospital-prisão

Uma imagem de satélite do por-
ta-aviões chinês em construção
no Mar Amarelo revelou que,
apesar de acabamentos como o
assoalho e a pintura do convés
estarem prontos, ainda falta ins-
talar um equipamento essencial
para seu pleno funcionamento:

os cabos de segurança que impe-
dem as aeronaves de cair no mar
após os pousos.
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Guilherme Russo

Índia planeja usar redes
sociais contra os críticos

BLOOMBERG

A polícia sul-africana acusa a As-
sociated Press e outras agências
de notícias de espionar Nelson
Mandela com câmeras aponta-
das para a casa de campo do líder
da luta contra o apartheid, em
Qunu. Os equipamentos foram
removidos e apreendidos.

Mandela foi ‘espionado’
por agências de notícias

GLOBALPOST
Amizade entre Fidel e
Chávez vira exposição

Porta-aviões chinês não
tem cabos de contenção

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global
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Estados Unidos
da Europa?
São espantosas as semelhanças das atuais discussões e
negociações do bloco europeu e a fundação dos EUA
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O governo indiano quer usar re-
des sociais da internet para com-
bater críticas de grupos anticor-
rupção que expõem suas opi-
niões e descobertas online. Fun-
cionários de Nova Délhi reuni-
ram-se com o Facebook e o Goo-
gle para discutir o tema ontem.

Uma exposição fotográfica so-
bre a amizade do líder cubano
Fidel Castro e o presidente vene-
zuelano, Hugo Chávez, foi inau-
gurada em Havana, na Casa Si-
món Bolívar. Com 41 imagens, a
mostra celebra “o histórico en-
contro dos líderes, em 1994”.

estadão.com.br

E staremos presenciando
o nascimento dos Esta-
dos Unidos da Europa?
São espantosas as seme-
lhanças entre as atuais
discussões e negocia-

ções na Europa e a fundação dos EUA.
A Convenção da Filadélfia de 1787

foi a segunda tentativa dos EUA para
uma união continental. Em 1781, os 13
Estados uniram-se respaldados por
uma Constituição-tratado que se asse-
melha aos atuais acordos na Europa. A
primeira tentativa dos EUA foram os
Artigos da Confederação. Como os tra-
tados da União Europeia, eles garan-

tiam a todo cidadão o direito de se lo-
comover por todos os Estados da con-
federação e de usufruir de todos os pri-
vilégios econômicos em qualquer Es-
tado. Deram origem também a um
Congresso unicameral frágil e um Judi-
ciário para solucionar as disputas en-
tre os Estados.

Mas não garantiram poderes inde-
pendentes de tributação a essa Confe-
deração, impedindo-a de garantir os
títulos de guerra emitidos por esses
Estado. Como muitos estavam em pés-
simas condições financeiras, os títu-
los por eles emitidos perderam consi-
deravelmente seu valor, corroendo a

confiança dos investidores europeus
em projetos no Novo Mundo. Este foi
um dos problemas que impulsiona-
ram o movimento “por uma união
mais sólida”.

A Constituição de 1787 conferiu no-
vos poderes à união para cobrar impos-
tos e criar uma instituição análoga ao
Banco da Inglaterra. Quando ela en-
trou em vigor, o governo federal ado-
tou imediatamente medidas para
criar um banco nacional e pagar a dívi-
da estatal desvalorizada. O que encer-
rou a crise de crédito e restabeleceu a
credibilidade da república junto aos
mercados financeiros europeus.

Mas antes de tudo isso ocorrer, os
fundadores da nação defrontaram-se
com um problema: enquanto vives-
sem ligados às leis da Confederação,
seria impossível conseguir que a nova
Constituição fosse ratificada. Do mes-
mo modo que os atuais tratados da
União Europeia, os artigos da Confe-
deração exigiam um consenso unâni-
me para qualquer revisão de seus ter-
mos, e estava muito óbvio que este
consenso nunca seria alcançado.

Rhode Island era a Grã-Bretanha da
época – este pequeno Estado não ce-
deu sua soberania para o colosso fede-
ral. Os membros do novo tratado da

zona do euro não vão atacar a Grã-Bre-
tanha por causa da sua capitula-

ção no estilo de Rhode Island.
Mas se o premiê britâni-
co, David Cameron, con-

tinuar firme na sua po-
sição, seu veto prova-

velmente provoca-
rá a exclusão de seu
país da União Euro-
peia.

Oproposto trata-
do deverá criar um

enorme bloco cujos
interesses divergem

sistematicamente de
outros membros, mas que

dependerá de um fluxo constan-
te de decisões de apoio ao bloco da
parte das instituições da UE, de modo
a manter a credibilidade da zona do
euro.

Este é um momento em que o gover-
no Barack Obama precisa adotar uma
posição diplomática séria. Se não for
controlada, a atual dinâmica institu-
cional deve gerar os Estados Unidos
da Europa Continental a um preço ina-
ceitável, fragilizando seriamente o
Ocidente por um longo tempo no futu-
ro. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO
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Neste domingo

conheça tudo sobre esses

esportes no especial da série

Cadernos Olímpicos.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




