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-VILNIUS E KIEV- “A mão que afaga é a mesma
que apedreja” seria talvez um verso ade-
quado para explicar os agrados e as
pressões feitospelaUniãoEuropeia (UE) e
pelaRússiaàUcrânia, comobjetivosopos-
tos. Entre a iminente assinatura de um
acordo de livre comércio negociado há
anos com a UE e a possível renegociação
dadívida comaRússia, o presidente ucra-
niano, Viktor Yanukovich, deci-
diu não ir para nenhum dos la-
dos. Com isso, ontem, ele passou
de convidado de gala a estranho
no ninho no encontro organiza-
dopelaUEemVilnius, capital da
Lituânia, para atrair ex-repúbli-
cas soviéticas a firmar acordos
comerciais com o bloco.
Durante o evento, o ministro

das Relações Exteriores sueco,
Carl Bildt, afirmou que seu co-
lega ucraniano, Leonid Kozha-
ra, admitiu que o país travou o
acordo com a UE devido à
pressão da Rússia, de quem a
Ucrânia é muito dependente
economicamente.Mas, em ge-
ral, Kiev culpa os custos bilio-
nários de adaptar a indústria
do país aos padrões exigidos
pela UE, citando cifras contes-
tadas pelo bloco.
— A economia ucraniana precisa de

grandes investimentos, mas estes não
são custos. Os únicos custos que vejo
são os da inação, permitindo a estagna-
ção da economia e arriscando o futuro
do país — rebateu o comissário de ex-

pansão da UE, o tcheco Štefan Füle.
O bloco conta com o apoio de boa

parte da população ucraniana. Desde a
semana passada, quando Yanukovich
anunciou que não assinaria o acordo
na reunião em Vilnius, milhares têm
defendido nas ruas o entendimento do
país com a UE. Ontem, em Kiev, pelo
menos dez mil pessoas saíram às ruas

para defender a assinatura do
acordo, que não implica em
adesão à UE. Paramuitos ucra-
nianos — principalmente os
que vivem no Oeste do país,
mais ligados à cultura da Euro-
pa Ocidental — o acordo seria
também uma declaração de
identidade e valores.
Mais que um embate comer-

cial, a Ucrânia é pivô de uma
briga por influência entre UE e
Rússia emque o bloco quer de-
tonar o que resta da “cortina de
ferro” da Guerra Fria, e Mos-
cou usa de todas as artimanhas
disponíveis paramanter países
da antiga União Soviética co-
mo seus satélites. Com a popu-
lação dividida entre a aproxi-
mação do país à UE ou à Rús-
sia, a Ucrânia — o sétimo país

mais populoso da Europa, com quase
46 milhões de habitantes, e o segundo
mais extenso do continente — aparece
como a peça mais valiosa desse jogo.
Por enquanto, o bloco europeu se con-
tentou em firmar acordos similares
com as pequenas Geórgia e Moldávia.

Consciente de sua importância, mas
também de seu limitado poder, a Ucrâ-
nia analisa os custos políticos e econô-
micos das ofertas e pressões. Além de
renegociar a dívida, a Rússia promete
suspender as restrições às importações
de produtos ucranianos e baixar o pre-
ço do gás exportado—que chega à Bie-
lorrússia, aliada de Moscou, por um
terço do preço pago por Kiev — se Ya-
nukovich der as costas para a UE. Em
crise, o bloco não tem omesmo dinhei-
ro da Rússia (os € 600 milhões ofereci-
dos pelos europeus foram considera-
dos humilhantes por Yanukovich) e
precisa do mercado ucraniano.

GANHANDO TEMPO
Para completar, a Ucrânia terá eleições
gerais em um ano e meio, e uma das
condições impostas pelaUEpara o acor-
do comercial é a libertação da ex-premi-
er Yulia Timoshenko, arquirrival de Ya-
nukovich e considerada presa política
por vários países ocidentais. Acusada de
abuso de poder, ela entrou em greve de
fome em defesa do acordo com a UE.
Para analistas, o presidente ucrania-

no tenta conciliar a UE e a Rússia en-
quanto ganha tempo para um melhor
acordo comMoscou no curto prazo.
— Yanukovich quer ganhar tempo e

sair de Vilnius com algo que ele possa
usar nas negociações com a Rússia —
disse TimAsh, economista do Standard
Bank, de Londres. — Ele espera pala-
vras de apoio da UE para acalmar os
ânimos nas ruas. l

Ex-república soviética hesita em firmar acordo comercial com bloco
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Nas ruas.Milhares de ucranianos tomam praça de Kiev para protestar em defesa da assinatura de um acordo comercial com a União Europeia

Pressionada pela Rússia,
Ucrânia trava pacto com UE

C om a União Europeia afe-
tada por problemas finan-
ceiros e o crescente nacio-
nalismo, é particularmen-

te impressionante que o povo de
um país — a Ucrânia — queria ade-
rir ao bloco. Infelizmente, seus lí-
deres estão se movimentando na
direção oposta.
A Revolução Laranja, em 2004, fez

pouco para melhorar a vida do ucra-
niano comum, e serviu para preparar
o terreno para o triunfal retorno polí-
tico do presidente Viktor Yanukovich.
Agora, menos gente está inclinada a

lutar por sua visão deumaUcrânia euro-
peia. Os atuais protestos não têm lide-
ranças claras e nem demandas unifica-
das.Algunsquerema renúnciadogover-
no, outros querem apenas que o país as-
sine o acordo com a UE. Analistas veem
as manifestações comomuito caóticas e
muito “classe média”.
A reação da UE teve contornos de trai-

ção. Esta semana, lideranças do bloco
divulgaram críticas amenas às posições
russas e tentaram defender que qual-
quer acordo entre a UE e Ucrânia não
necessariamente terá um custo para as
relações entre “nossosparceirosdoLeste
e seus outros vizinhos, como a Rússia”.
Mas a União Europeia sabe que isso

não é verdade. Escolher o bloco teria
consequências econômicasmuitomais
sérias para a Ucrânia e que não poderi-

am ser compensadas com alguns bi-
lhões de euros.
O cínico governo ucraniano vai

acompanhar quem der mais. Por
mais desgostoso que isso seja para a
UE, dar dinheiro pode aproximar
milhões dos cidadãosmais entusias-
mados de uma Europa unida. Sim,
seriam, pobres, mas determinados e
idealistas. Em breve, substituiriam o
governo por ummenos corrupto.
No entanto, a Europa não está pre-

parada para um projeto deste ama-
nho. Putin é um jogador mais deter-
minado, e por isso a vitória será dele
— até que a paciência dos ucrania-
nos se esgote, como há nove anos. l

Na briga por Kiev, Putin bate Europa
Artigo

LEONIDBERSHIDSKY

Leonid Bershidsky é correspondente da
Bloomberg emMoscou

| Opinião |

TÓXICO
APÓSMAIS de duas décadas
de domínio atribulado sobre
a política italiana, em que,
apesar de acumular variados
processos, parecia imune à
Justiça, Berlusconi, cassado,
parece chegar ao fim da vida

pública. Espera-se.

AUMENTA A responsabili-
dade da elite dirigente do
país. A hora é de desintoxi-
car ao máximo a Itália do
populismo berlusquiano.

Nos EUA, música para
esconder cativeiro
Casal manteve três
filhas adolescentes
presas por dois anos
sem banho ou comida
-TUCSON, EUA- A cerca de 100 quilô-
metros da fronteira com o Méxi-
co, Tucson tem menos de um
milhão de habitantes e é conhe-
cida por abrigar a Universidade
do Arizona. Ou era. Desde terça-
feira, essa pequena cidade do
Arizona ganhou o noticiário na-
cional nos Estados Unidos como
palco de uma barbárie: três ado-
lescentes de 12, 13 e 17 anos fo-
ram mantidas em cativeiro du-
rante pelo menos dois anos. Co-
mida havia apenas uma vez por
dia. E banho elas não tomavam
há seis meses. A movimentação
anormal na casa era abafada
com música — sempre em alto
volume dia e noite para impedir
que as vítimas fossem ouvidas.
A mãe das vítimas, Sophia Ri-

chter, de 32 anos, foi detida com
seu companheiro, Fernando Ri-
chter, de 34. Contra eles, pesam
19 acusações, que incluem se-
questro, tortura física e psicológi-
ca. O padrasto dasmeninas tam-
bémfoiacusadodeabusosexual.

VIGILÂNCIA E AMEAÇA COM FACA
O crime só foi descoberto por-
que as duas irmãs mais novas
conseguiram fugir pulando por
uma janela. Maltrapilhas e apa-
rentemente desnutridas, elas
conseguiram alertar um vizinho
e pedir ajuda, alegando que o
padrasto as havia tentado atacar
com uma faca.
Apolícia foi acionadaeencon-

trou a terceira menina, de 17
anos, trancadanoquarto.Ospo-
liciais descreveram a casa dos
Richter como um cenário “ma-
cabro”: as portas eram vedadas
com toalhas para evitar que
qualquer ruído vazasse, e os
quartos, trancados com sofisti-
cados sistemas de câmeras e
alarmes, que permitiam àmãe e
aopadrasto vigiar asmeninas 24
horas por dia enquanto manti-
nham o som ligado em alto vo-
lume. Se gostassem da música,
eram expostas então ao que se
chama ruído branco — uma
mistura de frequências que se

assemelha a um chiado.
— Pelo que elas nos conta-

ram, era ou ruído branco ou
música alta 24 horas por dia,
sete dias na semana—afirmou
o chefe de polícia de Tucson,
Roberto Villasenor.
Outro policial, Mike Gilooly,

ressaltouoestadoprecáriodaca-
sa e das meninas, muito sujas e
enfraquecidas. Abaladas, as três
descreveramuma rotina cruel:
— Elas tinham seus movi-

mentos controlados pelo casal,
ficavam de quatro a seis meses
sem tomar banho e recebiam
alimentação uma vez por dia.
Todos os movimentos eram
controlados. Quando, onde e
como elas iam ao banheiro,
quando eram alimentadas.

MAIS VELHA FEZ UM DIÁRIO
Segundo Gilooly, outro fato
que chamou a atenção dos in-
vestigadores foi a separação
total entre as vítimas.
— Elas foram mantidas em

condições de vida imundas e se-
paradamente. E disseram aos
policiais quenão seviamháqua-
se dois anos— contou o policial.
As meninas estão sob cuida-

dos dos serviços de proteção à
criança. Presos em flagrante,
Sophia e Fernando Richter fo-
ram indiciados por 19 crimes.
Um juiz chegou a autorizar o
pagamentode fiançaparaqueo
casal respondesse em liberda-
de: US$ 100 mil para ele; outros
US$ 75 mil para ela. Mas, o pa-
gamento não foi feito.
Como as investigações ainda

estão em andamento, pouco se
sabe do casal. Sophia, porém, ti-
nha um número de telefone ce-
lular de SanDiegopara queopai
biológico das meninas pensasse
que a família vivia na Califórnia.
Segundo a imprensa local, uma
mulher identificada como avó
dasmeninas teriaditoqueas três
estavamexagerando: elas apenas
estudavamemcasaenão tinham
permissãoparadeixaracasapor-
que os responsáveis não gosta-
vamda vizinhança.
Mas, segundo a polícia, os in-

dícios sugerem que as vítimas
nãomentiram:a filhamais velha
chegou a escrever um diário re-
latando uma vida de horrores
por, pelomenos, 18meses. l
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Mãe. Tortura musical incessante
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Padrasto. Acusado de abuso sexual

€ 600
MILHÕES
É quanto a UE
ofereceu à
Ucrânia para
a assinatura
do acordo

€ 20
BILHÕES
É o custo para
modernizar
sua indústria
para a UE,
segundo Kiev
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 nov. 2013, Mundo, p. 47.




