
Pequim possui mais de US$ 1 trilhão
em títulos da dívida dos EUA, e as ex-
portações americanas para aChina não
param de crescer.

PCC: LUTA ANTICORRUPÇÃO É PRIORIDADE
Não só Pequim e Washington vivem
uma crise de relacionamento. A políti-
ca interna da China já não conta com a
solidez de poucos anos atrás. O alto es-
calão do regime comunista
se vê diante de uma inédita
pressão por reforma, a pon-
to de o porta-voz do PCC,
Cai Mingzhao, admitir on-
temà imprensa que o parti-
do tornará o combate à cor-
rupção uma prioridade e
aprendeu uma lição “extre-
mamente profunda” com o
escândalo Bo Xilai. Antes
considerado um candidato
a líder do partido, ele foi
deposto no início do ano,
após sua mulher ser acusa-
da dematar umempresário
britânico. Bo foi acusado
pelo governo de corrupção
e de contornar a lei para
abafar o assassinato.
—Nosso país é uma soci-

edade em transição. O fe-
nômeno da corrupção
acontece com frequência, e
é uma tarefa de longo prazo
e difícil para o partido —
justificou o porta-voz, refe-
rindo-se também ao ex-mi-
nistro das Ferrovias, Liu Zhijun, demiti-
do no ano passado por corrupção.
Embora ressalte que o partido vai

procurar, no Congresso, meios para au-
mentar sua democracia interna, Cai re-
chaçou qualquer possibilidade de mu-
dança no sistema monopartidário:
— A reforma do sistema político deve

se adequar à realidade da China. Te-
mos que inabalavelmente manter o ca-

minho certo trilhado pelo partido.
O cerco aos opositores do regime não

impede que, na blogosfera menos cen-
surada, Hu seja alvo de críticas. Há co-
mentários referindo-se a seu período
na Presidência como “década perdida”,
citando o aumento da desigualdade so-
cial, a piora da degradação ambiental e
o autoritarismo do próprio líder do
PCC. Trata-se, também, de uma reação

à mídia estatal, que define
a era Hu como uma “déca-
da gloriosa”.
—Não sabíamos que Hu

seria tão conservador —
assinalou Wu Jiaxiang, um
ex-pesquisador do partido
que se tornou empresário
e blogueiro e se desencan-
tou comHu quando o pre-
sidente ordenou o fecha-
mento dos sites considera-
dos liberais, em 2005.
Um problema central

sempre ressaltado pelos
críticos é a estratégia de
crescer a qualquer custo, o
que favorece a concentra-
ção da riqueza nas mãos
de poucos. Em alguns ca-
sos, as medidas aplicadas
por Hu— crédito bancário
fácil, um maior aparato de
segurança e a dependên-
cia de enormes empresas
estatais— pioraram a situ-
ação, desacelerando a
economia e aumentando a

dívida, o nepotismo e a corrupção.
Os críticos esperam influenciar Xi

Jinping, sucessor de Hu. Querem que o
Congresso do PCC seja o pontapé inici-
al para uma reforma que corte os privi-
légios das empresas às estatais, facilite
o estabelecimento de migrantes rurais
nas cidades e mude o sistema fiscal,
que incentiva os governos locais a vive-
rem de desapropriações de terras. l
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EleiçõesnosEUA

“Ouvi de vocês,
eu aprendi com
vocês, e vocês
me fizeram um
presidente
melhor.”
Barack Obama
Presidente dos EUA

“A China fará
esforços rumo a
mais progressos
na parceria
com os EUA.”
Hong Lei
Porta-voz chinês

U
ASEGUNDA
CHANCE

-PEQUIM- No dia seguinte aos Estados
Unidos confiarem a Barack Obama um
novo mandato, chega a vez de o 18º
Congresso do Partido Comunista da
China (PCC) iniciar seu encontro. Ao
contrário deWashington, em Pequim é
tempo de mudança—mesmo que cui-
dadosamente orquestrada. Nas sessões
que começam hoje e se estendem até
quarta-feira, o presidente Hu Jintao
apresentará sua renúncia, e o partido
empossará Xi Jinping como seu novo
chefe. Mais imprevisível será a relação
do novo mandatário com a Casa Bran-
ca, após meses de campanha em que
republicanos principalmente, mas
também democratas, transformaram
Pequim em bode expiatório.
De acordo com a agência estatal Xi-

nhua, Hu congratulou Obama, afir-
mando que as relações sino-america-
nas fizeram “progressos positivos nos
últimos quatro anos”, um resultado dos
esforços conjuntos. Como quase todo o
planeta, a China torcia pela reeleição
de Obama.Menos pelosméritos do de-
mocrata do que pelas ameaças de seu
oponente, Mitt Romney, de proclamar
uma guerra cambial contra Pequim.
— A China está feliz com a vitória de

Obama — avaliou o cientista político
Frank Ching à emissora CNN. — Éme-
lhor ter o diabo que você já conhece do
que aquele que você não sabe quem é.
Obama contribuiu para estremecer

as relações com o parceiro asiático. Im-
pôs tarifas sobre painéis solares e
pneus importados da China e apresen-
tou uma nova queixa na Organização
Mundial do Comércio contra Pequim
por subsídios ao setor automotivo. Es-
tas medidas, anunciadas durante a
campanha, não seriam apenas para an-
gariar votos de conservadores. São in-
terpretadas, também, como um endu-
recimento nas relações com a China.
A potência asiática é um dos princi-

pais parceiros econômicos dos EUA.

País exalta esforçosmesmo sendo bode expiatório na campanha
MARK RALSTON/AFP

É hoje. Funcionários fazem ajustes em frente ao Grande Palácio do Povo, sede do 18º Congresso do Partido Comunista: ambiguidade com os EUA

China troca líder e respira
com reeleição de Obama

Costa Leste alarmada
com novo temporal
Voos são cancelados
emoradores de Nova
York buscam abrigo

-NOVA YORK- Ainda traumatizadas
com a destruição causada pela
supertempestade Sandy, que
castigou os Estados Unidos há
poucomais de uma semana, as
populações de Nova York e No-
va Jersey tiveram de enfrentar,
ontem, a chegada de outro
temporal com ventos fortes,
chuva e neve. Companhias aé-
reas cancelaram centenas de
voos, e bairros em risco foram
evacuados, como medida de
segurança. O governador de
Nova Jersey, Chris Christie, avi-
sou que muitos moradores po-
dem voltar a ficar sem energia
elétrica e que a nova tempesta-
de atrasaria a reconstrução das
áreas afetadas pela anterior.
EmNovaYork, todas as cons-

truções externas foram sus-
pensas por ordem das autori-
dades, do meio-dia de ontem
até, pelo menos, a manhã de
hoje, já que os ventos poderi-
am chegar a 97 km/h. Parques
e praias também estão fecha-
dos por 24h, desde o meio-dia
de ontem, devido ao risco de
queda de árvores com raízes já
enfraquecidas pela violência
da supertempestade Sandy —
que matou pelo menos 120
pessoas, 40 delas só na cidade
de Nova York. Motoristas fo-
ram aconselhados a não dirigir
após as 17h. Mais de 600 pes-
soas de quatro centros médi-
cos foram removidas.
O novo temporal, que não

recebeu alcunha, é identifica-
do como um nor’easter, termo
que faz referência à sua ori-
gem: vem do nordeste, pelo
Oceano Atlântico.
— Os ventos fortes devem

derrubar mais galhos ou árvo-
res inteiras. As ondas são mui-
to perigosas e não precisamos
enviar socorristas ao mar para
salvar alguém que esteja ban-
candoobobo—afirmouopre-

feito de Nova York, Michael
Bloomberg, na terça-feira.
Companhias aéreas cancela-

ram, ontem, pelo menos 1,2
mil voos que chegavam ou sai-
am da área de Nova York, se-
gundo o site FlightAware.com.
Cerca de 40% deles sairiam ou
chegariam no Aeroporto de
Newark, em Nova Jersey.
Entre as companhias que es-

tão distribuindo aos clientes
vales para a troca de data ou o
reembolso de passagens sem
taxas estão American Airlines,
Delta, United e US Airways. Os
clientes devem entrar em con-
tato com as próprias empresas
para saber como proceder.

BAIRROS À BEIRA-MAR EM RISCO
Pedras de granizo caíram so-
bre Long Island, e ondas de
quase seis metros de altura fo-
ram registradas na ilha de
Nantucket, no Massachusetts,
segundo a agência AccuWea-
ther. EmNova York, o medo de
elevação damaré levou bairros
que já haviam sido inundados
por Sandy a serem evacuados.
Moradores de Gerritsen Bea-
ch, no Brooklyn, de Breezy Po-
int e Hamilton Beach, no Que-
ens, e da costa sul de Staten Is-
land foramorientados a sair de
casa e procurar abrigos.
Na devastada costa de Nova

Jersey, a cidade de Brick — um
paraíso turísticoondeSandyar-
rastara casas inteiras — emitiu
uma ordem de retirada obriga-
tória dos bairros à beira-mar,
antes da chegada da tempesta-
de de ontem. Com66,5milmo-
radores, Middletown, no mes-
mo estado, também ordenou a
saída de seus lares.
Se, de acordo comumrelató-

rio do Departamento de Ener-
gia, cerca de 650mil casas e es-
tabelecimentos ainda estavam
sem energia por conta de
Sandy, em Nova Jersey, Nova
York, Pensilvânia e Virgínia
Ocidental, somaram-se a eles,
até o fim da tarde de ontem,
mais 13mil endereços emvári-
os pontos da Costa Leste. l

REUTERS

Retirada. Catherine Palmer foge com a cadela Bella, em Staten Island
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  8 nov. 2012, Mundo, p. 45.




