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Cúpula será termômetro
para reformas na China
Congresso Nacional do Povo dará pistas sobre o quanto o país pode mudar com novos líderes

Transição. Cúpula conclui chegada de Xi Jiping ao poder

PISOS
GRANDE VENDA DE

PISOS
O preço baixo mais 
forte do Brasil para 
sua casa ficar a mais

bonita da cidade.

OFERTAS VÁLIDAS PARA  TODAS AS LOJAS TELHANORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
(exceto Presidente Prudente)

Ofertas válida de 03/03/2013 a 07/03/2013, enquanto durarem os estoques. Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades, 100 m2 ou 180 L. Reservamo-nos o direito de limitar por cliente a quantidade dos produtos anuncia-
dos. Parcelamentos no Cartão Telhanorte:  *1: Os pagamentos podem ser parcelados em até 8 vezes sem juros mediante parcela mínima de R$ 70,00. *2: Os pagamentos parcelados em até 24 vezes fixas, com juros, poderão ser 
feitos mediante parcela mínima de R$ 20,00. A taxa de juros aplicada no parcelamento em  24 vezes é de 1,99% a.m. + IOF. Para mais informações sobre parcelamento, consulte o stand da financeira na loja. Consulte o CET (Custo 
Efetivo Total) no momento da contratação. *3: Telhanorte Garante, consulte regulamento completo na loja. Fotos apenas para efeito ilustrativo. Preço do frete não incluso nos preços anunciados. 
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PISO ESMALTADO ARIZONA 
Noce, Sand ou Bone, 41x41 cm, 
cx. 2,00 m², Extra

14,90
m2

PISO 50504 OU 50505
50x50 cm, cx 2,50 m², Extra

12,90
m2

HD

REVESTIMENTO HD 57804, 
57805, 57806 OU 57807 
33x57 cm, cx 2,50 m², Extra

15,90
m2

HD

PISO HD 50030 OU 50060
50x50 cm, cx 2,25 m², Extra

18,90
m2

HD

PORCELANATO VENEZIA STONE 
Bege, 46x46 cm, cx 1,31 m², Extra

19,90
m2

PORCELANATO 
ESMALTADO

PORCELANATO HD PROJECT NEVE 
58x58 cm, cx 1,68 m², Extra

21,90
m2

PORCELANATO 
ESMALTADO

HD

PORCELANATO CÁCERES BEGE 
OU PRADO ALMOST
45x45 cm, cx 1,81 m², Extra

19,90
m2

PORCELANATO 
ESMALTADO

PORCELANATO QUEBEC 
60x60 cm, cx 1,44 m², Extra

39,90
m2,

PORCELANATO 
POLIDO

PORCELANATO DOMUS COTTON 
60x60 cm, cx 1,44 m², Extra

49,90
m2

PORCELANATO 
POLIDO

REVESTIMENTO FORMA BRANCO 
Brilhante ou Bizotado, 25x33,5 cm, 
cx 1,50 m², Extra

18,90
m2

REVESTIMENTO LIMA SNOW 
25x33 cm, cx 1,00 m², Extra

18,90
m2

REVESTIMENTO 68097 
27x37 cm, cx 1,58 m², Extra

17,90
m2

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

A China completa nesta sema-
na a transição de poder para
sua nova geração de líderes
com o encontro anual do Con-
gresso Nacional do Povo, que
deve dar pistas sobre as priori-
dades dos novos governantes
e o tamanho de sua disposição
para implantar uma agenda de
reformas econômicas e políti-
cas.

Elevados aos cargos máximos
de comando do Partido Comu-
nista, em novembro, Xi Jinping e
Li Keqiang serão agora “eleitos”
presidente e vice-presidente da
China, respectivamente. O en-
contro também aprovará os inte-
grantes do Conselho de Estado,
que é o gabinete chinês, e um pro-
jeto de reestruturação adminis-
trativa que deverá reduzir o nú-
mero de ministérios.

A dupla Xi-Li dirigirá o país pe-
la próxima década, em substitui-
ção a Hu Jintao e Wen Jiabao,
que chegaram aos cargos de pre-
sidente e primeiro-ministro, em
2003 – _o “mandato” é de cinco
anos, com recondução quase cer-
ta para um segundo período.

Os 3 mil delegados do Congres-
so Nacional do Povo se reúnem a
partir de terça-feira, em Pequim,
sob crescente pressão para ado-
ção de reformas, vistas por mui-
tos chineses como essenciais pa-
ra a própria sobrevivência do Par-
tido Comunista.

Os últimos dez anos foram
marcados pela ênfase na busca
de estabilidade social e cresci-
mento econômico, ainda que ao
custo do aumento do aparato re-
pressivo e da ampliação sem pre-
cedentes do crédito bancário.

Em uma mudança de rota em
relação ao período de reformas
dos anos 80 e 90, as poderosas
empresas estatais ganharam
musculatura e se transforma-
ram em uma nova força política
e econômica no país.

Mudanças. Os analistas políti-
cos Chen Ziming e Zhang Lifan
acreditam que a posição majori-
tária no partido e no governo se-
ja favorável à realização de refor-
mas, ainda que haja divergências
sobre sua natureza.

“A ‘mudança’ é o novo consen-
so”, afirmou Zhang. “Sob a pres-
são do slogan ‘reforma ou revolu-
ção’, eu acredito que os integran-
tes do governo e do partido che-
garam à conclusão de que é o mo-
mento de mudar”, ressaltou

Chen.
A julgar pelas declarações da-

das até agora, Xi Jinping parece
mais disposto a realizar refor-
mas econômicas e sociais do que
alterações políticas que colo-
quem em risco o monopólio de
poder do Partido Comunista.

No mês passado, o governo di-
vulgou um pacote de medidas
que buscam reduzir a desigualda-
de de renda no país, que cresceu
de maneira alarmante nos últi-
mos anos. Também foram anun-
ciados os primeiros passos para
a liberalização dos juros, ainda
que haja um longo caminho a ser
percorrido nessa área.

O grande desafio para os no-
vos dirigentes é mudar o modelo
de crescimento do país, com re-
dução do peso dos investimen-

tos e do setor estatal e ampliação
do consumo e do tamanho do se-
tor privado.

Isso implica contrariar interes-
ses de grupos poderosos, incluin-
do os que se beneficiaram com
fortalecimento das estatais, e
aceitar índices de crescimento
bem inferiores à média de dois
dígitos registrada nas últimas
três décadas.

Ninguém espera que haja
anúncios bombásticos durante
o congresso, mas a linguagem
dos novos líderes deverá dar indí-
cios do caminho que seguirão
nos próximos meses.

O combate à corrupção deve-
rá ter destaque nas declarações
de Xi Jinping e Li Keqiang, mas é
improvável que o encontro apro-
ve a exigência de que os ocupan-
tes de cargos públicos sejam obri-
gados a revelar o seu patrimô-
nio.

Estabilidade. Integrante do
Congresso Nacional do Povo de
2003 a 2008, Wang Quanjie apre-
sentou a proposta em três oca-
siões durante seu mandato, mas
ela não chegou nem mesmo a ser
votada.

Apesar da crescente pressão
popular pelo aumento da trans-
parência no exercício do poder,
ele acredita que há poucas chan-
ces de a mudança receber o aval
da versão chinesa de parlamen-
to.

“Se essa medida tivesse sido
adotada há dez anos, talvez a re-
sistência tivesse sido menor.
Agora, a corrupção é tão generali-
zada que a estabilidade política
seria provavelmente abalada ca-
so houvesse uma estrita campa-
nha anticorrupção”, afirmou
Quanji.

Assinante,
Precisa pausar a entrega do seu 
jornal temporariamente?

AUTOATENDIMENTO

Acesse o Portal do Assinante e entre
em contato via email ou chat:
estadao.com.br/assinante

Ligue e escolha a opção 3 do menu eletrônico
4003-5323 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-014 7720 (Demais localidades)

Envie SMS com o CPF do assinante para  26620 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.




