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A França vai discutir nas próxi-
mas semanas com seus parcei-
ros europeus o fornecimento
de armas para a oposição da Sí-
ria, agora que foi formada uma
coalizão de oposição desses gru-
pos, disse ontem o ministro de
Relações Exteriores francês,
Laurent Fabius. Segundo ele, a
França teme militarizar o confli-
to, que já dura 20 meses, mas
também reluta em deixar des-
protegidas as forças dissidentes
em áreas sob controle da oposi-
ção. “Há um embargo de armas,
por isso elas não estão sendo
entregues”, disse.

Xi Jinping estudou engenharia
química na prestigiosa Univer-
sidade Tsinghua, em Pequim, e
tem um doutorado em ciências
políticas. É casado com Peng
Liyuan, famosa cantora chine-
sa, e tem uma filha, Xi Mingze,
que estuda na Universidade
Harvard. Aos 59 anos, Xi é um
aliado do ex-presidente Jiang
Zemin e um dos “principezi-
nhos”, o grupo da elite do Parti-
do Comunista da China que
descende dos heróis da Revolu-
ção Chinesa, de 1949, ou de al-
tos dirigentes do partido. Seu
pai, Xi Zhongxun, caiu em des-
graça em 1962 e só foi reabilita-
do em 1978. Dos 15 anos aos 22
anos, viveu na zona rural e tra-
balhou como camponês, desti-
no de milhões de jovens duran-
te a Revolução Cultural
(1966-1976). Ele foi escolhido
como futuro líder do partido –
e da China – em 2007.

O governo da Turquia reconhe-
ceu ontem ao Coalizão Nacional
Síria como único represen-
tante legítimo do povo
da Síria. O ministro
das Relações Exte-
riores da Turquia,
Ahmet Davutoglu,
fez o anúncio duran-
te uma reunião mi-
nisterial da Organiza-
ção de Cooperação Islâ-
mica, que está sendo realiza-
da em Djibuti. Na terça-feira, a
França reconheceu oficialmente
a nova coalizão da oposição co-
mo representante do povo sírio.

GRÃ-BRETANHA
França discutirá envio
de armas para oposição

O Paquistão estuda libertar o
mulá Abdul Ghani Baradar, que

chegou a ocupar o segundo
posto de comando do

Taleban. O objetivo
seria impulsionar os
esforços de paz en-
tre o grupo islâmi-
co e o governo afe-

gão, disseram autori-
dades de Cabul e Isla-

mabad. Nos últimos
meses, 13 insurgentes ha-

viam sido soltos em nome de
um diálogo político no Afeganis-
tão. Nenhum deles tem a impor-
tância de Baradar.

O político do Partido Conserva-
dor acusado erroneamente pela
BBC de pedofilia receberá uma
indenização de 185 mil libras, o
equivalente a R$ 605 mil. “O
acordo reflete a gravidade das
alegações que foram feitas”, dis-
se a emissora, por meio de co-
municado. Lord Alistair McAlpi-
ne se disse aterrorizado por ter
sido citado na reportagem co-
mo pedófilo e por ter se trans-
formado em uma figura vítima
de ódio público. McAlpine, um
aliado da ex-primeira-ministra
Margaret Thatcher, foi ampla-

mente nomeado na internet co-
mo sendo o político não identifi-
cado acusado em uma reporta-
gem do principal programa da
BBC, o Newsnight, de abusar de
meninos em um lar de assistên-
cia social.

SÍRIA 2
Turquia reconhece
coalizão rebelde

Cristina pode recorrer
diretamente a Supremo

PEQUIM

Onipresentes nos discursos de
Hu Jintao, o marxismo-leninis-
mo, o pensamento de Mao Tsé-
tung e a teoria de Deng Xiaoping
estavam ausentes das primeiras
declarações públicas de Xi
Jinping como novo chefe supre-

mo do PartidoComunistada Chi-
na.Suas únicas concessões ao jar-
gão esquerdista foram “camara-
das” e “socialismo com caracte-
rísticas chinesas”, ainda assim
em pequenas doses.

Integrantedeumalinhagemre-
volucionária – seu pai lutou ao la-
do de Mao Tsé-tung –, Xi Jinping
exibiua confiança dos que se con-
sideram destinados ao poder.
Apesar de ler seu discurso, ele
olhou várias vezes para o público
que lotava a sala do Grande Palá-
cio do Povo onde a nova lideran-
ça chinesa foi apresentada.

Acenou, sorriu e, antes de co-

meçar a falar, desculpou-se pelo
atraso de quase uma hora no iní-
cio da cerimônia – algo que esta-
va fora do script distribuído pos-
teriormente. “Xi Jinping usou

uma linguagem normal, do dia a
dia”, observou o sinólogo francês
Jean-Pierre Cabestan, professor
da Universidade Batista de Hong
Kong. Segundo ele, o discurso de
Hu Jintao era “patético”, rechea-
do de jargões e fórmulas vazias,
como a Perspectiva Científica do
Desenvolvimento, que quase ne-
nhum chinês consegue enten-
der. “As pessoas estão fartas e
não querem mais escutar isso.”

O novo líder mencionou os 5
mil anos de civilização chinesa,
as turbulências enfrentadas nos
séculos 19 e 20 e a “renovação”
liderada pelo Partido Comunis-

ta.Acima de tudo,falou demanei-
raclaradas preocupaçõesqueafli-
gemapopulação:emprego, mora-
dia, saúde, seguridade social e
meio ambiente. Também deu
destaque ao combate à corrup-
ção, que ameaça a reputação da
organização e seus dirigentes.

“Dentro do partido, há muitos
problemas que precisam ser en-
frentados, especialmente proble-
mas entre membros e dirigentes
do partido de corrupção e recebi-
mento de propinas, de estar fora
do alcance das pessoas e a indevi-
da ênfase em formalidades e na
burocracia”, declarou Xi Jinping.

Nesteano,opartido foi chacoa-
lhado por sua maior crise em
duas décadas, que levou à expul-
são de um de seus principais líde-
res, Bo Xilai, ex-dirigente de
Chongqing.A novacúpuladopar-
tidoapareceuem públicopelapri-
meira vez às 11h55 de ontem
(1h55, horário de Brasília).

Os sete integrantes do Comitê
Permanente do Politburo entra-
ram em fila no Salão Leste do
Grande Palácio do Povo, na Pra-
ça Tiananmen. Todos tinham ca-
belos pintados de preto, ternos
da mesma cor, camisas brancas e
gravata. Os únicos que acenavam
para o público eram Xi e Li Ke-
qiang, que vão liderar o colegiado
quecomandaráaChinapelos pró-
ximos cinco anos. / C.T.

Político conservador acusado injustamente
de pedofilia receberá R$ 605 mil da BBC

SÍRIA PAQUISTÃO ARGENTINA

● Zhang Dejiang, de 66 anos
Integrava o gabinete até março,
quando assumiu a chefia da cida-
de de Chongqing no lugar de Bo
Xilai, acusado de abuso de poder
e corrupção. Estudou Economia
na Coreia do Norte e é aliado do
ex-presidente Jiang Zemin

● Yu Zhengsheng, de 67 anos
Governa Xangai desde 2007. Seu
pai foi o primeiro marido de Jiang
Qing, que se casou depois com
Mao Tsé-tung. Seu irmão era da
inteligência, fugiu para os EUA e
revelou a identidade de muitos
espiões. É aliado de Jiang Zemin

● Liu Yunshan, de 65 anos
Desde 2002, é chefe do Departa-
mento de Propaganda, responsá-
vel pela censura. Ajudou a im-
plantar a Grande Muralha de Fo-
go, sistema que filtra informa-
ções na internet. Trabalhou na
agência oficial de notícias Xinhua

● Wang Qishan, de 64 anos
Responsável por questões
econômicas no atual gabinete,
comandou bancos estatais nos
anos 80 e 90. É ligado ao ex-presi-
dente Jiang Zemin e muito
respeitado pelo mercado
financeiro internacional

● Zhang Gaoli, de 66 anos
Economista, governou a Provín-
cia de Shandong e atualmente é
dirigente da cidade de Tianjin. É
ligado ao ex-presidente Jiang
Zemin. Apesar de favorecer refor-
mas econômicas, prioriza a esta-
bilidade política e social

● Li Keqiang, de 57 anos
Apontado como futuro premiê em
2007, é aliado de Hu Jintao. For-
mado em Direito, com doutorado
em Economia, abafou escândalo
de transmissão de aids por san-
gue contaminado quando chefiou
a Província de Henan

Novo líder chinês adota discurso popular e pragmático

Islamabad estuda soltar
ex-número 2 do Taleban
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A Câmara de Deputados da Ar-
gentina aprovou na quarta-feira
uma lei que permitirá que o go-
verno da presidente Cristina
Kirchner possa recorrer direta-
mente à Corte Suprema de Justi-
ça sem passar pelas instâncias
dos juízes federais. A lei foi apro-
vada por 135 votos a favor. Ou-
tros 95 deputados – dos parti-
dos de oposição – votaram con-
tra o projeto do governo. A opo-
sição acusa o kirchnerismo de
criar esse mecanismo para con-
centrar na Corte Suprema qual-
quer processo contra o Grupo
Clarín.

Chinaterá
grupodeviés
conservador
nocomando
Novo chefe do PC, Xi Jinping terá mais poder
que seu antecessor ao assumir país em março

TV Estadão. Correspondente
na China comenta transição

tv.estadao.com.br

Descendente da
elite de heróis
da revolução

Xi Jinping, novo chefe do
Partido Comunista da China
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Pequim. Xi Jinping em discurso; novo líder assumirá presidência e Exército ao mesmo tempo

DE DÓLARES É O
PACOTE DE AJUDA
DA UE AO EGITO,

APROVADO ONTEM

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

Continuidade e conservado-
rismo são a marca do grupo de
sete homens que vão dirigir a
China pelos próximos cinco
anos sob a liderança de Xi
Jinping, apontado ontem co-
mo chefe máximo do Partido
Comunista e da maior organi-
zação militar do mundo, que
reúne 2,3 milhões de soldados.
Ele assumiu o posto com mais
poder que seu antecessor, Hu
Jintao, que esperou dois anos
pela transferência da chefia
das Forças Armadas.

Em tese, isso lhe dará mais res-
paldo para conduzir o país em
um momento de desaceleração
econômica, aumento das ten-
sões sociais e desgaste da ima-
gem do partido em razão de es-
cândalos de corrupção.

Xi Jinping, de 59 anos, coman-
dará a China ao lado do advoga-
do Li Keqiang, de 57, que entrou
ontem em segundo lugar na fila
de apresentação dos sete inte-
grantes do novo Comitê Perma-
nente do Politburo, o órgão de
cúpula do Partido Comunista.

Na simbologia de Pequim, a or-
dem revelava a posição de cada
um na hierarquia.

Ambos dividirão o poder com
cinco homens, todos mais velhos
(mais informações nesta página).
Como o partido prevê aposenta-
doria de seus líderes aos 70 anos,
esse grupo sairá do Comitê Per-
manente do Politburo dentro de
cinco anos, no próximo congres-
so da organização, quando Xi
JinpingeLi Keqiang ganharãono-
vos “camaradas” para seu segun-
do mandato.

Dois “jovens” reformistas co-
tados para integrar o grupo fo-
ram preteridos: Wang Yang, de
57 anos, idealizador do mais libe-
ral “Modelo de Guangdong”, e Li
Yuanchao, de 61, diretor do De-
partamento de Organização do
partido. “Os mais velhos tiveram
prioridade e os mais novos terão
de esperar”, afirmou o analista
político Chen Ziming, para quem
a liderança anunciada ontem é
claramente “conservadora”.

Na avaliação de Bo Zhiyue, da
Universidade Nacional de Cinga-
pura, a nova composição do co-
mando chinês reduz as chances
de reformas de longo prazo. “Se-

rá difícil para eles adotar planos
para além de 2017.”

Existe uma pressão crescente
em setores da sociedade chinesa
por reformas na área política que
aumentem o espaço para expres-
são de vozes divergentes e limi-
tem a ação do partido. Do lado
econômicotambémháfortedefe-
sa da retomada do processo de
reforma e abertura, com o objeti-
vo de reverter o movimento de
expansão da influência do Esta-
doregistrado na gestãode Hu Jin-
tao. “Isso é uma transição, não
uma transformação”, escreveu o
analista político Russel Moses

em coluna na edição online do
Wall Street Journal. Em sua opi-
nião, o resultado reflete a vitória
dos que são favoráveis à amplia-
çãodopapel doPartido Comunis-
ta em setores que vão da econo-
mia à cultura.

O novo Comitê Permanente
do Politburo demonstra ainda a

influência do ex-presidente Jiang
Zemin, antecessor de Hu Jintao,
e o poder dos “principezinhos”, o
grupo formado por descenden-
tesderevolucionáriosquepartici-
param da guerra civil ao lado de
Mao Tsé-tung – são quatro entre
os sete. “Os principezinhos acre-
ditam que o país naturalmente
pertence a eles”, observou o ana-
lista político Zhang Lifan, filho de
um ex-ministro.

O maior expoente entre eles é
Xi Jinping, filho de Xi Zhongxun
(1913-2002), que entrou no Parti-
do Comunista em 1928, sendo da
primeira geração de líderes.

O único aliado de Hu Jintao na
cúpula do partido anunciada on-
tem é Li Keqiang, que integra a
facção da Juventude Comunista.
Liu Yunshan divide sua lealdade
entre os dois ex-presidentes.

A facçãodosprincipezinhosso-
freu um revés com o escândalo
que levou à expulsão do partido
de Bo Xilai, filho de Bo Yibo, che-
femilitarrevolucionário queinte-
grava o grupo de aconselhamen-
to de Deng Xiaoping conhecido
como “Oito Imortais”.Preso des-
de março, Bo Xilai aguarda julga-
mento sob acusação de corrup-
ção e abuso de poder.

● MudançaXi Jinping foge de jargões
usados pelo antecessor e
tenta se aproximar da
população em seu
primeiro pronunciamento

OS SEIS ESCUDEIROS DE XI

XI JINPING
NOVO CHEFE DO PARTIDO
COMUNISTA DA CHINA
“Dentro do partido, há muitos
problemas que precisam ser
enfrentados, especialmente de
corrupção”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.




