
Um grupo de família que exige
justiça para as vítimas da
repressão de 1989 na Praça da
Paz Celestial, em Pequim,
criticou o presidente Xi Jinping
por deixar de promover
reformas políticas desde sua
posse, em março, e o acusou
de estar levando a China “
de volta à ortodoxia maoísta”.

A entidade Mães da Paz
Celestial há anos pede à
liderança comunista chinesa
para que inicie um diálogo
e reavalie o movimento
pró-democracia de 1989,

violentamente reprimido no
dia 4 de junho daquele ano.

Em carta aberta divulgada na
sexta-feira pela entidade Human
Rights China, de Nova York, o
grupo disse que Xi “misturou as
coisas que eram mais impopulares
e mais necessitadas de repúdio”
durante os períodos em que
o país foi governado por
Mao Tsé-tung e Deng Xiaoping.

Nadécadade1960,Mao
implantouoviolentoperíodo
conhecidocomoRevoluçãoCultural.
Deng,nosanos 1970e1980,abriuo
paíseconomicamente,masfoio

responsávelpelarepressão
aos “contrarrevolucionários”
daPraça daPazCelestial.

O suposto apego de Xi a tais
períodos “fez com que indivíduos
que originalmente depositavam
esperanças em que ele fosse
realizar reformas políticas
caíssem de repente na frustração
e desespero”, diz a nota.

Xi tornou-se dirigente máximo
do Partido Comunista em
novembro, e em março assumiu
a Presidência, num momento
de crescente pressão popular
por reformas políticas. Reuters

Dez anos depois da inauguração da
maior represa do mundo, a de Três
Gargantas na China, suas conse-
quências ecológicas e humanas
continuam sendo tema de debate,
embora o país continue construin-
do obras hidrelétricas faraônicas.
Mais de 1,2 milhão de pessoas fo-
ram deslocadas emais de cemcida-
des e povoados ficaram inundados
pelas águas do rio Yangtsé.

Mas as necessidades energéti-
cas crescentes do país determi-
nam o ambicioso programa hidre-
létrico. O 12º Plano Quinquenal
(2011-2015) prevê a construção
de mais de 50 represas para alcan-
çar o objetivo de 15% de energias
renováveis na China - maior emis-
sor de gases de efeito estufa do
mundo - até 2020.

Com uma capacidade equiva-
lente a mais de uma dezena de rea-
tores nucleares, a represa das Três
Gargantas servirá como modelo.

Esta usina hidrelétrica permite
proteger os povoados de inunda-
ções - às vezes violentas - do rio
Yangtzé, como a que deixou cente-
nas de mortos em 1998. No entan-
to, o outro lado da moeda é a seca
do rio durante o verão.

Em 2011, o Yangtsé registrou
seu nível mais baixo nos últimos
50 anos. O governo reconheceu os
“problemas urgentes” que esta re-
presa representa: o impacto para o
meio ambiente e o realojamento de
pessoas deslocadas.

Outro objetivo não atingido pe-
la represa diz respeito ao transpor-
te fluvial. Esperava-se que o Yangt-
sé se tornasse uma rota estratégica
entre a megalópole de Chongqing
e a costa. No entanto, os transpor-
tadores - às vezes obrigadosa espe-
rar uma semana para passar as cin-
co passagens das Três Gargantas -

privilegiam a auto-estrada.
A instalação da última das 32

turbinas em Três Gargantas em ju-
lho passado permite que a represa
produza 88,2 terawatts/hora
(TWh) de eletricidade, aproxima-
damente 10 TWh a mais que o pre-
visto, segundo Zhang Chaoran, en-
genheiro das Três Gargantas, cita-
do pela agência Xinhua.

Além disso, segundo o enge-
nheiro, ainda não se explora total-
mente o potencial máximo da re-
presa. Aprodução deenergia elétri-
ca atingirá “sem problemas” a me-
ta de 100 TWh, assegura Zhang.

Por outro lado, a represa de Xi-
luodu, a segunda maior do país,
com altura de 285,5 metros, come-
çoua serenchida em4 de maio pas-
sado,ecomeçaráaproduzireletrici-
dadeestemês.Xiluoduéamaiorre-
presa do mundo em termos de “vo-
lumededescarga”,ouseja,aquanti-
dade de água que pode ser liberada.

Em meados de maio, o Ministé-
rio do Meio Ambiente deu seu aval
para a construção de outra obra fa-
raônica no rio Dadu, a uma altura
incomparável em nível mundial
de 314 metros, noticiou o jornal
Diyi Caijing Ribao (China Busi-
ness News).

O projeto de desenvolvimento
deste afluente do Yangtsé inclui
no total a construção de 29 repre-
sas, sete das quais já estão cons-
truídas, e as demais em processo
de construção.

No rio Nu, na província de Yun-
nan, cinco projetos de represas,
dos 13 previstos, foram aprovados
apesar das preocupações sobre a
flora e a fauna na região.

Com essas represas, os chineses
estão se tornando líderes em todo
o mundo na geração de energia de
fontes hídricas. AFP
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Grupo denuncia “volta à ortodoxia maoista”
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China investe em hidrelétricas
e ignora problemas ambientais

ComTrêsGargantas,maisdecemcidadesepovoadosficaraminundadospelaságuasdorioYangtsé

Até 2015 devem estar concluídas 50 usinas, inclusive Xiluodu, segunda maior do mundo depois de Três Gargantas

Os projetos aprovados
no rio Dadu, afluente
do Yangtsé, incluem
no total 29 usinas
hidrelétricas, sete
das quais já estão
concluídas, e as
demais em processo
de construção

Em meados de maio,
o Ministério do Meio
Ambiente deu aval
para a construção
de outra obra faraônica
no rio Dadu, a uma
altura incomparável
em nível mundial
de 314 metros
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 jun. 2013, Mundo, p. 26.




