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Novo líder chinês rejeita
denúncia de cyberataque

EUA

ed
s

marcou a gestão da ex-secretária
deEstadoHillaryClintoneprevia
o aumento da presença militar
americana na região.
O sucessor de Hillary, John
Kerry,adotouumaposiçãocautelosaemrelaçãoaotemanaaudiência de confirmação de seu nome
no Congresso e declarou que não
estava convencido da necessidadedeexpansãomilitarexigidapela política de Hillary.
“A China e os Estados Unidos
deveriam ter sólidas interações
na região Ásia-Pacífico, e começando por aí nós podemos construir um novo tipo de relacionamento”,sugeriuLiKeqiangnapri-

fin

O novo primeiro-ministro da
China, Li Keqiang, disse ontem que pretende trabalhar
com o presidente Barack Obama para construir “um novo tipo de relação” com os EUA, ao
mesmo tempo em que rejeitou as acusações de Washington de que é vítima de cyberataques vindos do país asiático.
“Nósnãodeveríamosfazeracusações infundadas um contra o
outro, mas dedicar mais tempo
realizando ações concretas que
vão contribuir para a segurança

cibernética”, afirmou o líder comunista.
O tom amigável marcou suas
declarações em relação aos Estados Unidos, a potência constituída que tenta acomodar a rápida
ascensãodaChinanocenárioglobal. Os dois países protagonizam
a mais importante relação bilateral do planeta e se enfrentam em
umasériedequestões,quevãodo
comércio ao aumento da presençaamericananaÁsia,quePequim
vêcomoumatentativadecontençãodeseupoder.Ocaráterconciliador do discurso de Li Keqiang
coincidiu com a aparente revisão
da política do “eixo” asiático que
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Entrevista ensaiada. Equipe de TV chinesa acompanha fala de Li; guerra à corrupção
meira entrevista coletiva desde
sua nomeação para o cargo, na
sexta-feira.
Olídercomunistatentouapaziguarostemoresgeradospelapolí-
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Cláudia Trevisan
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Li Keqiang pede construção de ‘um novo tipo de relação’ com os EUA
e adota tom amigável nas primeiras declarações sobre os laços bilaterais

ticaexternamaisassertivadaChina, principalmente em relação a
vizinhos com os quais o país tem
disputas territoriais.
“Mesmo que a China se torne

Anúncio

Matéria

é
o
tig
ar
st
e

Eu compro melhor com o líder em passagens!
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Pyongyang teria feito
exercício com mísseis

Passagem pa
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A Coreia do Norte lançou, como
teste, dois mísseis de curto alcance em águas a leste do país
nesta semana, em provável resposta aos exercícios militares
conjuntos realizados pelos EUA
e Coreia do Sul, informou uma
autoridade no fim de semana.
Pyongyang lançou o que parecem ter sido mísseis KN-02 durante seus ensaios, revelou a fonte, que falou sob a condição de
anonimato. Não ficou claro o dia
exato do suposto lançamento.
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Trent Mays, de 17 anos, e Ma’lik
Richmond, de 16, jogadores de
futebol americano em Ohio,
foram condenados pelo estupro
de uma menina de 16 anos numa festa quando ela estava bêbada.Os acusados – que negam a
acusação e dizem que o sexo foi
consensual – choraram ao ouvir
a decisão do juiz Tom Lipps.
Eles podem ser condenados a
um centro de detenção juvenil
até completarem 21 anos, e serem obrigados a se registrar como criminosos sexuais.

ex

Adolescentes são
condenados por estupro

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.
Mais informações
sobre China

Caderno Economia, pág. B6
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COMPRE E VOE PELO BRASIL
Passagem para

O soldado americano Robert
Bales, acusado de matar 16 civis
no Afeganistão, será examinado
para que se determine seu estado mental no momento dos ataques e sua capacidade de ser
julgado. Os promotores pedem
a pena de morte. Bales teria agido sozinho em dois ataques a
áreas residenciais em Kandahar, em março, no que se tornou o pior caso de morte de civis atribuído a um soldado americano desde o Vietnã.
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EUA investigam
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em Pequim
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● O Departamento de Justiça
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PREÇOS ACIMA CORRESPONDEM AO VALOR DE IDA (UM TRECHO) DAS PASSAGENS AÉREAS, NÃO INCLUEM TAXAS DE EMBARQUE E/OU IMPOSTOS E TAXAS DE SERVIÇOS E SÃO SEMPRE “A PARTIR DE”.
TARIFAS VÁLIDAS PARA ATÉ UM DIA APÓS ESTA PUBLICAÇÃO OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES. EM ATÉ 10x SEM JUROS PARA PARCELAS MÍNIMAS DE R$ 45.

COMPRE E VOE PELO MUNDO
Passagem para

HOTÉIS PELO
BRASIL
Todas as diárias são por pessoa em acomodação dupla.
Tarifas com taxas e impostos não inclusos.
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BUENOS AIRES
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NOVA YORK
US$

893

PREÇOS ACIMA CORRESPONDEM AO VALOR DE IDA E VOLTA DAS PASSAGENS AÉREAS, NÃO INCLUEM TAXAS DE EMBARQUE E/OU IMPOSTOS E TAXAS DE SERVIÇOS E SÃO SEMPRE “A PARTIR DE”.
TARIFAS VÁLIDAS PARA ATÉ UM DIA APÓS ESTA PUBLICAÇÃO OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.
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CURITIBA
CAFÉ DA
MANHÃ GRÁTIS

83
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Centro Europeu Tourist
R$

PORTO ALEGRE

Coral Tower Express

CAFÉ DA
MANHÃ GRÁTIS

104
a partir de

R$

Passagens aéreas nacionais: os valores apresentados são por pessoa, somente de ida, podendo ser com saída de São Paulo ou Campinas dependendo da companhia aérea, não incluem taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço e são sempre “a partir de”. Válidos para embarques na baixa temporada.
Destinos Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis são operados pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Forma de pagamento: em até 10x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex. Parcela mínima de R$ 25,00. Destino Salvador é operado pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Forma de pagamento:
em até 10x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex. Parcela mínima de R$ 45,00. Passagens aéreas internacionais: os valores apresentados são por pessoa, de ida e volta, com saída de São Paulo, não incluem taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço e são sempre “a partir de”. Válidos
para embarques na baixa temporada. Destino Buenos Aires é operado pela Qatar. Forma de pagamento: em até 5x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex. Destino Miami é operado pela Taca Airlines, válido para compras até 24/03/2013. Forma de pagamento: em até 10x sem juros nos cartões
de crédito Visa, MasterCard e Amex. Destino Orlando é operado pela Copa Airlines, válido para compras até 24/03/2013. Forma de pagamento: em até 5x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex. Destino Nova York é operado pela Tam Linhas Aéreas. Forma de pagamento: em até 5x sem juros nos
cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex. Destino Paris é operado pela Iberia. Forma de pagamento: em até 10x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex. Hotéis: todos os valores apresentados são por pessoa em acomodação dupla, não incluem taxas e impostos, e são sempre “a partir de”. Ofertas
válidas até 25/03/2013, exceto feriados. Datas de hospedagens, alterações e ofertas sujeitas a disponibilidade de lugares no ato da reserva do hotel, sem aviso prévio. Pagamento em até 12x sem juros válido apenas para os cartões MasterCard e American Express e com juros nos cartões de crédito Visa e Diners.
A possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros está disponível no site e é limitada a alguns hotéis. Valores anunciados “a partir de”. Preços anunciados em dólares convertidos ao câmbio referencial de US$ 1,00 = R$ 1,96, para hotéis, e de US$ 1,00 = R$ 1,9619, para passagens, do dia 14/03/2013 e serão
convertidos com base no câmbio do dia do fechamento da compra. Preços e condições sujeitos a disponibilidade e alterações sem aviso prévio, de acordo com os assentos promocionais nos voos, podendo, ainda, mudar segundo a data de saída, que é determinada exclusivamente por cada companhia aérea ou hotel.
Demais regras, formas de pagamento, condições para reembolso e cancelamento, consultar o site www.decolar.com ou nossa central de atendimento. Ofertas válidas somente na data da publicação. Slogan “O melhor preço garantido” equivale à oferta das melhores tarifas em voos, não inclusos taxas de embarque e/ou
impostos e taxas de serviço. Fotos e datas do buscador meramente ilustrativas. SLOGANS: “EU COMPRO COM O LÍDER” E “NÚMERO 1” REFEREM-SE À LIDERANÇA EM VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS NO PAÍS. FONTE: IATA/2012 - INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.
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Jornalistas têm de
submeter perguntas à
aprovação do governo

A

Passagem para

RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE FLORIANÓPOLIS

AFEGANISTÃO

Soldado que matou 16
civis passa por exame

Passagem para

R$ 1.752
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R$ 1.452

Um tribunal egípcio adiou até o
dia 24 a audiência de apelação
contra a decisão que eliminou
as eleições parlamentares e
aprofundou a incerteza política
durante uma crise econômica.
O adiamento, segundo a corte,
foi para permitir que haja mais
tempo para estudar os argumentos do caso que jogou a etapa final da transição do Egito
para a democracia pelos ares. O
Egito está sem Câmara de Deputados desde meados do ano
passado.

em até

R$ 420

Revisão da eliminação
de eleições é adiada

mais forte, nós não vamos buscar
hegemonia”, ressaltou. “Nós
aprendemos com nossa própria
experiênciaamarganaeramoderna que um não pode impor aos
outrosoquenãoquerparasimesmo”, disse, em referência ao período em que a China foi ocupada
por potências estrangeiras, a partir de meados do século 19.
Mas, ao mesmo tempo, alertou que a China tem uma determinação “inabalável de proteger
a soberania e a integridade territorial do país”.
Antes da entrevista de Li Keqiang, o novo presidente, Xi
Jinping, encerrou o encontro
anual do Congresso Nacional do
Povo com um discurso no qual
defendeu“ogranderenascimento da nação chinesa”. O slogan é
uma referência oblíqua ao status
de maior economia do mundo
que a China tinha até o século 19,
quando a Guerra do Ópio
(1839-1842) deu início ao que é
conhecido no país como “século
de humilhação”.
Xi Jinping ressaltou que não
pretende seguir modelos políticos externos. “Para realizar o sonho chinês, nós temos de adotar
ocaminho chinês.” Opresidente
voltou a enfatizar a necessidade
de combater a corrupção, um
dos principais problemas que
ameaçam a credibilidade do Partido Comunista. “Nós temos de
combater de maneira resoluta o
formalismo, o burocratismo, o
hedonismo e a extravagância”,
declarou.

pesar de ser chamada de “entrevista coletiva”,oencontro queo novoprimeiroministro da China, Li Keqiang, teve ontem com a imprensa não tem nenhuma
semelhança com eventos que recebem o mesmo
nome em países democráticas.

Os jornalistas que se dirigiram ao líder comunista foram definidos previamente e as perguntas que apresentaram tiveram de ser aprovadas
com antecedência de dias pelo governo.
Os temas foram aqueles que as autoridades de
Pequim queriam abordar e incluíram crescimento econômico, reformas, combate à corrupção,
degradação ambiental e relações com os Estados
Unidos, Rússia, Taiwan e Hong Kong.
LiKeqiang sorriu,gesticulou efalou comaconfiança de quem sabia o script que seria seguido de
ponta a ponta, não apenas por ele, mas também
pelos jornalistas que estavam na plateia.
Não houve nenhuma palavra sobre as mais de
cem imolações de tibetanos em protesto contra
políticas chinesas para a região nem sobre os vio-

lentosconflitos entrecamponeses echefes locais
do Partido Comunista em razão da expropriação
ilegal de terras.
OJapão foi outro grandeausente da entrevista,
apesar do recrudescimento recente do conflito
entre os dois países em razão das ilhas que os
chineses chamam de Diaoyu e Tóquio, de Senkaku. Mas Li Keqiang tocou no tema de maneira
indireta, ao mencionar a determinação da China
de proteger a “a integridade territorial do país”.
Das 11 perguntas apresentadas, 5 vieram de veículos oficiais chineses. As outras 6 questões foram apresentadas por jornalistas de Hong Kong,
Taiwan, Cingapura, Rússia, França e EUA.
Funcionários do Ministério das Relações Exterioressesentaramaolado dosprofissionaisesco-

dos Estados Unidos está perto
de concluir investigação para
apurar denúncias feitas no ano
passado de que funcionários do
jornal The Wall Street Journal
(WSJ) do escritório da China teriam subornado membros do governo para obter informações
para suas reportagens. A denúncia surgiu durante uma investigação maior, conduzida pelo governo dos EUA, sobre métodos ilegais usados pela News Corp.,
proprietária do WSJ, que inclui
alegações de hacking e suborno,
entre outras questões. Uma fonte
afirmou que empregados do
WSJ na China tinham dado presentes a oficiais do governo chinês em troca de informações.
News Corp. e WSJ não sabem a
identidade do informante. Não
está claro se essa fonte trabalha
no jornal. As informações foram
divulgadas pela Dow Jones.

lhidos para se dirigir ao primeiro-ministro, o que
permitia sua identificação pelo “mestre de cerimônias” em meio aos braços que se levantavam.
Para os desavisados, parecia uma entrevista coletiva de verdade.
Alémdo credenciamentoparao CongressoNacional do Povo, os jornalistas tinham de ter um
conviteespecialpara participardaentrevista. Nenhum foi entregue a profissionais do New York
Times, que em outubro publicou reportagem segundo a qual a família do ex-primeiro-ministro
Wen Jiabao acumulou fortuna de US$ 2,7 bilhões
nos dez anos em que ele permaneceu no poder.
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