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FABIANOMAISONNAVE
DE PEQUIM

Irritadocomogovernochi-
nês após o choque entre
trens-bala que provocou 40
mortes na semana passada,
um internauta desenhouum
sistemaàprovade acidentes
eopostouemseumicroblog.
Apropostaconsiste emco-

locardoispolíticosnoprimei-
ro vagão e outros dois no úl-
timo.“Esse tremnuncapode-
ria sechocar”,assegurou (ve-
ja no quadro ao lado).
O desenho, que recebeu

1.814 comentários e tinha
776.260 fãs até ontem à noi-
te, é só uma fração dos mais
de8,3milhõesdemensagens
furiosas contra o governo.
E isso contando apenas os

dois principais sites de wei-
bo (microblogs) chineses—o
Twitter é bloqueado no país.
Asmensagens incluemcrí-

ticas ao governo, relatos de
quem passou pelo local do
acidente eumaavalanchede
rumores, como o de que os
vagões foram enterrados
após o acidente para ocultar
evidências e cadáveres.
“A reação ao acidente tem

sido espetacular e colocou
muita pressão sobre o gover-
no”, diz o espanhol Daniel
Méndez, coordenador do si-
te Zaichina.net, quemonito-

ra a mídia chinesa. “Desta
vez, não é crítica a uma pes-
soa,mas a umprojeto nacio-
nal, orgulho do país.”
Méndez chama a atenção

para a facilidade com que os
rumoresna internet sãoacei-
toscomoverdade.“Éumade-
monstração de queninguém
acredita no governo.”
A “revolução do weibo”

chinesafezaindacomquevá-
rios meios de comunicação
ignorassem as diretrizes do
governo para não investigar
o acidente e enfatizar histó-

rias de solidariedade, como
doação de sangue.
Mesmo a imprensa estatal

foi mais crítica do que o ha-
bitual.Umeditorial do jornal
“Diário do Povo”, do Partido
Comunista, afirmava que “a
China deve se desenvolver,
mas não queremos um PIB
acompanhado de sangue”.
“Embora o governo tenha

enviadováriasproibições so-
bre o acidente, quase todos
osmeiosdecomunicaçãoes-
colheramignorá-las”,disseo
repórter de um jornal de

Guangzhou (sul do país).
“Os microblogs aliviaram

a pressão sobre a mídia, e o
acidente com o trem-bala é
extremamente importante
para o público. Quantomais
meios reportarem, mais difí-
cil será para o governo san-
cionar um meio em particu-
lar”,afirmou,emconversana
quinta-feira.
No fimde semana, porém,

o governo aumentou a pres-
são,paraabaixaro tomdaco-
bertura no sétimo dia após o
acidente. Vários jornais tive-

ram de cancelar páginas in-
teiras sobre o assunto.
“Nesta noite, centenas de

jornais estão trocando suas
páginas; milhares de repór-
teres estão tendo suas histó-
rias retratadas. Dezenas de
milhares de fantasmas não
podem descansar em paz.
Centenas de milhões de ver-
dades estão sendo acoberta-
das”, escreveu na sexta um
editor do jornal “Diário da
MetrópoleSul”,noseumicro-
blog.Ocomentário foiapaga-
do pela censura.

Autoridades do país
orientaramamídia a
não investigar colisão,
que deixou40mortos,
mas foram ignoradas

Avalanche de críticas contra reação do governo a choque entre trens-bala semana passada invademicroblogs

‘Twitter’ chinêsdribla censuraaacidente

ConfrontoS
no noroeSte
MAtAM 14

c CHINA

Confrontos étnicos na re-
gião deXinjiang deixaram
pelo menos 14 mortos, se-
gundoaagênciaestatalXi-
nhua.Os incidentesocorre-
ramna cidade de Kashgar,
com grande população ui-
gur (minoriamuçulmana).

Familiares das vítimas deixam flores no local do acidente

M
arianne

Barriaux/AFP

POLÊMICAS NA INTERNET CHINESA
Casos mobilizammilhões de internautas,
mesmo sob restrições

O CASO DO TREM-BALA

No dia 23.jul, 40 pessoas
morreram no choque entre
dois trens-bala perto de
Wenzhou, no leste da
China. O governo atribuiu o
acidente a uma falha no
sistema de sinalização,
que não avisou que havia
um trem parado na ferrovia
por falta de energia

O acidente foi visto
como uma “tragédia
anunciada”, após casos
recentes de trens-bala
com problema de for-
necimento de energia

O corpo de umamenina de
2 anos foi encontrado 21
horas após o acidente, com
as buscas já encerradas.
Um porta-voz do governo
não admitiu displicência e
chamou o caso de “milagre”

No dia seguinte ao choque,
o governo enterrou os
vagões semidestruídos,
gerando rumores de que era
uma tentativa de encobrir
evidências do acidente e
até ocultar cadáveres

A tragédia gerou críticas sobre
o projeto do trem-bala chinês, o
maior domundo, visto como
elitista, por causa do preço das
passagens, e marcado por cor-
rupção –o antigoministro das
Ferrovias foi destituído e preso

8,3milhões
foi o número de
mensagens sobre
o acidente em
oito dias no
“twitter chinês”

OUTROS EPISÓDIOS

“Meu pai é Li Gang!”
Em outubro, uma

universitária foi atropelada
emorta por ummotorista
bêbado na cidade de
Baoding. Detido, ele gritou:
“Meu pai é Li Gang”, nome do
então vice-chefe do distrito
local. A notícia foi inicialmen-
te censurada, mas a frase se
espalhou na internet. O caso
voltou à tona e, em janeiro, Li
Qiming foi condenado a seis
anos de cadeia

A patricinha da
Cruz Vermelha

Fotos na internet da jovem
gerente de uma organização
ligada à Cruz Vermelha ao
lado de carros de luxo
causaram indignação de
milhões de internautas.
Muitos pediam doações à
CV de volta. O assunto
chegou àmídia chinesa, e a
Cruz Vermelha anunciou uma
auditoria e suspendeu a
colaboração com a organiza-
ção sob suspeita
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Desenho que caiu na
rede aponta políticos
nos primeiros vagões


