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Um antigo bunker criado pelo lí-
der militar chinês Lin Biao, nos
arredores de Pequim, foi trans-
formado em bar temático. Répli-
cas de fuzis, pintura de guerra
nas paredes e uma “mesa de ope-
rações” adornam o lugar, que
tem caixas de munição vazias co-

mo assentos para os clientes. O
abrigo, cavado em uma monta-
nha, foi usado na década de 60.

425 bicicletas
fazem parte de um novo siste-
ma de transporte público adota-
do na capital do Equador, Quito.
Elas podem ser pegas por
empréstimo em várias estações
instaladas na cidade.

NEW YORK DAILY NEWS
EQUATORIANA

Websfera O melhor da internet

REUTERS

Felipe Corazza

Palhaço acaba com iPad
roubado na casa de Jobs
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O Exército da Itália distribuiu
um comunicado interno exigin-
do que os militares escondam ta-
tuagens que possam ser conside-
radas ou de interpretação obsce-
na. Os desenhos também não po-
dem estar em partes do corpo
que fiquem sempre visíveis.

Exército da Itália veta
as tatuagens racistas

Comerciante acusa a
polícia de roubar bebida

Chineses presos
pelo Japão são
deportados

Bunker de militar vira
bar temático na China
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O presidente da China, Hu Jin-
tao, recebeu ontem em Pequim
uma das mais poderosas autori-
dades da Coreia do Norte, o tio
do jovem líder supremo Kim
Jong-un, o que demonstra o
apoio do governo chinês ao em-
pobrecido e isolado país vizinho.
A visita de Jang Song-thaek tem
por objetivo ampliar a ajuda eco-
nômica e política ao regime de
Pyongyang, que tenta reformar
sua precária economia.

“Por muitos anos, o camarada
Jang trabalhou para desenvolver
uma amistosa relação de vizi-

nhança entre a China e a Coreia
do Norte”, afirmou o presidente
chinês, segundo a imprensa de
Pequim.

Segundo analistas, a ida do
emissário norte-coreano à Chi-
na faz parte de um amplo esfor-
ço de Kim para evitar o colapso

econômico do país. Jang encon-
trou-se com autoridades chine-
sas para discutir projetos bina-
cionais de infraestrutura em Ra-

son, ao norte de Pyongyang, e
em Hwanggumphyong, na re-
gião da fronteira entre os dois
países.

O premiê chinês, Wen Jia-
bao, também encontrou-se
com o enviado norte-corea-
no. “Vamos apoiar firmemen-
te o desenvolvimento econô-
mico e a recuperação das con-
dições de vida da população”,
afirmou Wen.

Enchentes. Hu também ex-
pressou condolências diante
das enchentes na Coreia do
Norte. “Estou confiante de
que, sob a liderança do Parti-
do dos Trabalhadores da Co-
reia do Norte e tendo Kim
Jong-un como seu primeiro-
secretário, o povo norte-co-
reano será capaz de superar
esse desastre e de construir
uma linda pátria”, afirmou o
presidente chinês. Empresas
chinesas e norte-coreanas
abriram ontem uma rota turís-
tica que corta os dois países. /
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Esqueceram do
Afeganistão?
O debate eleitoral americano está ignorando a guerra, sinal
de como ela não é central para os interesses dos EUA
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China recebe enviado da Coreia do Norte

● O tribunal chinês que julga a
acusação de assassinato contra
Gu Kailai, esposa do político Bo
Xilai, emitirá seu veredicto na
segunda-feira, Gu é acusada de
matar o empresário britânico
Neil Heywood, que, após uma
disputa por dinheiro, teria passa-
do a representar uma ameaça
para o filho dela. É certo que ela
será declarada culpada, só não
sabe qual será a sentença. / AP

Um homem que trabalha como
palhaço ganhou, sem saber, um
iPad que pertenceu ao fundador
da Apple, Steve Jobs. A casa de
Jobs,quemorreu em2011, foi rou-
bada por um amigo de Kenneth
Kahn, o Palhaço Kenny. O tablet
foi rastreado pela polícia.

MA ZHANCHENG/AP

TÓQUIO

Sete dos 14 ativistas chineses pre-
sos na quarta-feira após um pro-
testo em ilhas controladas pelo
Japão e disputadas pelos gover-
nos de Pequim e Tóquio deixa-
ram ontem o território japonês
em direção à China – os demais
manifestantes também serão de-
portados. A medida alivia a ten-
são entre os dois países.

Os manifestantes tinham na-
vegado de Hong Kong até o arqui-
pélago – de Senaku, para japone-
ses, e Diaoyu, para chineses –,
que é reivindicado ainda por Tai-
wan. Depois que cinco deles pu-
seram os pés em uma das ilhas, o
grupo foi preso. Os sete chineses
que permaneceram no Japão vol-
tarão para seu país no barco que
os levou às ilhas. / NYT e AP

L embra-se da guerra do
Afeganistão? Você sa-
be: a “guerra justa” tra-
vada em resposta aos
ataques de 11 de Setem-
bropela Al-Qaeda e à re-

cusa do Taleban de entregar os insur-
gentes. Aquela que foi justificada, em
primeiro lugar, pela necessidade de
evitar futuros “refúgios” a terroris-
tas; em segundo, pelo desejo de liber-
tar as mulheres afegãs; em terceiro
lugar, pelo imperativo de levar demo-
cracia e governança moderna a uma
sociedade tribal subdesenvolvida; e
por último, como sempre, pela neces-
sidade de preservar a “credibilidade”
americana.

Escrevendo no site da New Yorker,
o jornalista Dexter Filkins adverte
que nossos longos e dispendiosos es-
forços no Afeganistão provavelmen-
te serão um fracasso. Estamos nos
retirando do país, afirma ele, mas há
poucas indicações de que deixare-
mos um Estado afegão funcionando
adequadamente.

Filkins observa que nem o presi-
dente democrata Barack Obama
nem seu rival republicano, Mitt Rom-
ney, têm se manifestado muito sobre
a guerra nessa campanha eleitoral –
em parte porque, nesse assunto, não
existe praticamente nenhuma dife-
rença nas suas respectivas posições.
Mas, segundo ele, “você pode apos-
tar que, seja qual for o presidente, ele
vai se referir a ela (depois da retirada
americana)”.

Três pontos a levantar. Primeiro,
não é novidade alguém dizer que o
projeto afegão é um fracasso, porque
o plano de impor um Estado centrali-
zado a partir do exterior estava con-
denado desde o início. Era possível
que uma iniciativa internacional, a
partir de 2002, fosse bem sucedida –
especialmente se os gênios do gover-
no George W. Bush não tivessem des-
viado a atenção para invadir o Iraque.

O mais provável, contudo, era que ocor-
resse o oposto.

Muitas pessoas alertaram, durante a
invasão e ainda hoje, que essa guerra
terminaria em fracasso. Alguns, como
nós, opuseram-se à decisão de Obama
de promover uma escalada na guerra,
em 2009, e insistiram numa desmobili-
zação.

Estratégia. O segundo ponto: mesmo
que o pessimismo de Filkins esteja cer-
to, não está claro por que o próximo
presidente desejará ou terá de perder
parte do seu tempo se preocupando
com o Afeganistão. Se o Estado afegão
realmente fosse de um interesse estraté-
gico vital, não seria difícil convencer os
americanos a investir recursos para per-
manecer ali. Mas o Afeganistão não é
isso: é um país pobre, sem saída para o
mar e situado a milhares de quilôme-
tros dos EUA.

A única razão pela qual entramos nes-
sa guerra foi, em primeiro lugar, porque
alguns malucos desorientados decidi-
ram se esconder por lá e, consequente-
mente, tiveram muita sorte em realizar
um violento ataque em solo americano.
Uma vez que eles fossem dispersados,
ou mortos, o Afeganistão voltaria a ser o
lugar atrasado sem interesse estratégi-
co que sempre foi.

O povo americano compreende isso,
mas Obama teve de implementar uma
estratégia para salvar as aparências, pri-
meiro intensificando a guerra, para
mais tarde se retirar. Se o próximo presi-
dente – não importa quem seja – for inte-
ligente, passará tanto tempo se preocu-
pando com o Afeganistão quanto Jim-
my Carter e Ronald Reagan passaram se
preocupando com o Vietnã. Ou seja, na-
da.

Em terceiro lugar, na verdade, todo
esse lamentável episódio deve ser visto
como um fracasso colossal do establish-
ment de segurança nacional americano.
A futilidade da campanha afegã já era
aparente anos atrás e ouvimos muitos

depoimentos de soldados que retorna-
ram de lá, diplomatas e pessoal ligado às
organizações de ajuda humanitária, afir-
mando que os esforços, provavelmente,
não surtiriam efeito.

Mesmo aqueles que continuaram de-
fendendo a guerra admitiram que o su-
cesso exigiria uma década ou mais de
envolvimento, além de mais centenas
de bilhões de dólares de ajuda adicional.
Nosso sistema de segurança nacional,
entretanto, só conseguiu chegar à con-

clusão de que devia se retirar depois de
promover uma escalada da guerra e des-
perdiçar mais vidas de soldados e consu-
mir mais algumas centenas de bilhões
de dólares.

Idealismo. Expus minha opinião so-
bre por que é difícil pôr fim a guerras
dispendiosas. Hoje, simplesmente afir-
mo que é ainda mais difícil quando a
cultura do establishment de segurança
do nosso país recompensa a atitude beli-

cosa e encara aquele que aconselha
moderação ou prudência como um
idealista covarde. Nada ajuda mais
do que avaliações realistas e práticas
dos custos e benefícios de medidas
alternativas, mesmo quando a adver-
tência já foi feita há muito tempo. /
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David Kelleran, proprietário de
um bar no bairro do Brooklyn,
em Nova York, está processando
um comandante policial da re-
gião por, segundo ele, invadir o
lugar com uma patrulha e jogar
fora suas bebidas. O estabeleci-
mento está fechado desde então.

FONTE: EL COMERCIO

estadão.com.br

Sentença de mulher
de ex-líder do PC
sai na segunda-feira

Juntos. Emissário norte-coreano (à esq.) é recebido por Hu

Em busca de apoio
econômico e político,
tio do líder supremo
norte-coreano faz
visita oficial a Pequim
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




