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PONTOS-CHAVE

LÍBANO

Polícia captura clérigo radical que
elogiava terroristas do 11 de Setembro

QUÊNIA

Internacional

Piratas libertam casal
britânico sequestrado

Dez manifestantes ficaram feri-
dos e 20 foram presos em con-
frontos com a polícia em Bangla-
desh. A tropa de choque repeliu

com bombas de gás lacrimo-
gêneo uma marcha reali-

zada ontem na capi-
tal, Daca. Os con-

frontos tiveram
início depois
que o governo

decidiu expulsar
de casa a líder

opositora Be-
gum Khale-

da Zia (fo-
to).

Blog. Vereador britânico é preso por
comentário no Twitter

blogs.estadão.com.br/radar-global

● Ofertas
Nova suspensão nas constru-
ções não incluiria Jerusalém
Oriental, anexada em 1967

EUA se comprometem a não
exigir outra moratória de Israel
ao final dos 90 dias solicitados

Entrega a Israel de aviões F-35
avaliados em US$ 3 bilhões,
além dos 20 que o país já nego-
cia por US$ 2,75 bilhões

Apoio americano à política de
Israel de manter ambiguidade
sobre sua capacidade nuclear.

Israel nunca confirmou ter um
arsenal nuclear e não assinou o
Tratado de Não Proliferação

EUA vetarão toda resolução con-
tra Israel, tanto no Conselho de
Segurança da ONU quanto em
outras organizações internacio-
nais

EUA tentarão reforçar as san-
ções internacionais ao Irã, inimi-
go declarado de Israel

Assinatura de um acordo de se-
gurança mútua entre Israel e
EUA com validade de dez anos,

incluindo comércio de armas e
munição, além de acesso em
tempo real de informações cap-
tadas por satélites americanos
sobre riscos de ataques com
mísseis

● Exigências
Congelamento de 90 dias na
construção de assentamentos
na Cisjordânia

Retomada das negociações en-
tre Israel e palestinos com prio-
ridade no traçado das fronteiras
do futuro Estado palestino, e
não sobre temas de refugiados

Forças libanesas capturaram on-
tem em Trípoli o libanês de ori-
gem síria Omar Bakri Moham-
med, que havia sido condenado
à revelia em uma corte militar,
três dias atrás, à pena de morte
por participação em atos de ter-
rorismo e porte ilegal de armas e
explosivos. O clérigo radical islâ-
mico, que vivia em Londres, fi-
cou conhecido por referir-se aos
terroristas que cometeram os
atentados de 11 de setembro de
2001, nos Estados Unidos, como
“os 19 magníficos”.

Segundo relatos do governo,

Mohammed ainda tentou esca-
par quando foi procurado em
sua casa. A polícia local teve de
disparar contra os pneus do car-
ro do criminoso para obrigá-lo a
parar. Ninguém ficou ferido na
ação.

Piratas somalis libertaram on-
tem um casal britânico que pas-
sou mais de um ano sequestra-
do, pondo fim ao cativeiro
mais longo já registrado
entre os casos de pirata-
ria marítima na costa
leste da África. Paul e
Rachel Chandler fo-
ram capturados quan-
do passavam com seu
barco na costa da Somá-
lia, no ano passado. Infor-
mações contraditórias afirmam
que teriam sido pagos entre
US$ 300 mil e US$ 1 milhão em
resgate.

GRÃ-BRETANHA BANGLADESH
Choques deixam 10
feridos e 20 presos

GOVERNO DE ISRAEL/EFE

JIM HOLLANDER/EFE

General diz que ‘não se
pode derrotar o terror’

AFEGANISTÃO

JASON REED/REUTERS

HUSSEIN MALLA/AP – 12/11/2010

ANDREW BIRAJ/REUTERS – 2/5/2009

O Ocidente pode apenas conter
a Al-Qaeda, mas não derrotá-la
militarmente, segundo o chefe

das Forças Armadas da Grã-Bre-
tanha, David Richards (fo-

to). “Você não conse-
gue. Todos nós já disse-
mos isso. David Pe-
traeus (general ameri-
cano comandante das

forças da Otan, a alian-
ça militar ocidental) já fa-

lou, eu já falei”, disse Richar-
ds à BBC. “O truque é equilibrar
as coisas. O problema maior é ga-
rantir que o desenvolvimento
acompanhe (a ação militar).”

Ataques matam 5
soldados da Otan

EUA usam pacote de US$ 3 bi para
convencer Israel a congelar colônias

Cinco militares da Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(Otan) morreram ontem em di-
ferentes ataques de grupos rebel-
des no Afeganistão. Três deles
foram mortos no leste do
país, segundo as autorida-
des, que não deram deta-
lhes sobre o incidente. Ho-
ras antes, outros dois mili-
tares foram mortos em
uma explosão no sul do
Afeganistão. Outros
três policiais afe-
gãos também
foram mor-
tos.

● Congelamento
Ao tomar posse, em março do
ano passado, o premiê Binya-
min Netanyahu anunciou um
congelamento temporário das
construções israelenses na
Cisjordânia

● Início do diálogo
Em setembro (foto), sob os auspí-
cios dos EUA, israelenses e pa-
lestinos retomam o diálogo dire-
to. O congelamento dos assenta-
mentos na Cisjordânia seriam
condição fundamental

● Novas construções
Em outubro, com o fim da morató-
ria, Israel retomou as constru-
ções na Cisjordânia num ritmo
quatro vezes mais rápido do que
a média registrada nos dois últi-
mos anos

● Encontro com Hillary
Há um mês, a secretária de Esta-
do americano, Hillary Clinton,
intensificou os contatos com a
Liga Árabe e Israel. Seu último
passo foi encontrar o premiê
Binyamin Netanyahu (foto)

INTERRESES AMERICANOS
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Novo gelo. Ontem, operários ainda podiam ser vistos trabalhando na construção de novas casas em colônia na Cisjordânia

● Novo prazo

90 dias
é o tempo pedido para que Israel
deixe de construir em suas
colônias na Cisjordânia

Retomada. O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu tentará convencer a coalizão que sustenta o seu governo a aceitar a proposta
americana, que inclui armas de combate e a promessa de bloquear qualquer resolução contra os israelenses nas Nações Unidas

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Um pacote de segurança que
inclui a entrega de 20 caças no
valor de US$ 3 bilhões e outras
garantias de segurança dos
EUA a Israel fizeram com que
o premiê israelense Binyamin
“Bibi” Netanyahu aceitasse
congelar as construções judai-
cas na Cisjordânia por 90 dias.
Apesar de a expectativa ser po-
sitiva, os EUA ainda não obti-
veram uma resposta oficial.
Ela depende da concordância
da coalização que sustenta o
governo israelense.

“Eu acho esperançosa” a von-
tade de Netanyahu de congelar
os assentamentos, disse o presi-
dente americano ao desembar-
car em Washington depois de
viagem para a Ásia. “Ele demons-
trou que leva a sério a oferta”,
acrescentou Obama. Em Jerusa-
lém, o premiê disse que a “pro-
posta precisa ir de encontro às
necessidades de segurança de Is-
rael tanto no curto prazo como
ao longo desta década”.

Mesmo durante o impasse,
que ainda não se encerrou oficial-
mente, autoridades dos EUA e
de Israel evitaram entrar em cho-
que, optando por declarações
conciliatórias. Durante o primei-
ro ano do mandato de Obama, as
relações entre os dois países es-
tremeceram. Desde a metade
deste ano, o líder da Casa Branca
e Netanyahu têm buscado pas-
sar imagem de aproximação.

Argumentando que equipes
dos governos americano e israe-
lense ainda trabalhavam nos de-
talhes do acordo, o primeiro-mi-
nistro buscava adiar a apresenta-
ção da proposta para voto em
seu gabinete. Desta forma, ele
tentaria convencer os membros
de sua coalizão da necessidade
de aceitar a oferta. O projeto in-
cluiria garantias de segurança pa-
ra Israel, os 20 jatos F-35 e a pro-
messa de que os americanos blo-
queariam qualquer iniciativa pa-
lestina de levar a criação de um
Estado unilateralmente para o
Conselho de Segurança da
ONU.

A proposta dos EUA irritou os
palestinos, que reclamam não te-
rem sido consultados por Wa-
shington. Além disso, a Autorida-
de Palestina exige que o congela-
mento inclua a parte oriental de
Jerusalém. Segundo vazamen-
tos para a imprensa, a proposta
americana incluiria apenas a

Cisjordânia. “Um compromisso
oficial dos palestinos virá apenas
depois de o presidente Mah-
moud Abbas ouvir oficialmente
da administração americana o
que vem sendo negociado com
os israelenses”, disse o porta-voz
palestino, Nabil Abu Rudainah.

O impasse envolvendo a cons-
trução nos assentamentos em-
perrou as negociações de paz ini-

ciadas em setembro. Menos de
um mês depois de Netanyahu ini-
ciar o diálogo com o presidente
palestino, Mahmoud Abbas, em
Washington, as negociações en-
contraram dificuldades.

Os israelenses se recusaram a
prorrogar a moratória na cons-
trução de novas unidades resi-
denciais nas colônias localiza-
das na Cisjordânia que são reivin-

dicadas pelos palestinos como
parte do território para um futu-
ro Estado. A Autoridade Palesti-
na, sem a prorrogação do conge-
lamento, que já durava 10 meses,
abandonou a negociação.

Desde o fim de setembro, os
EUA intensificaram os esforços
para convencer Netanyahu a sus-
pender por pelo menos mais al-
guns meses as obras na Cisjordâ-

nia. O objetivo é, neste período,
focar as negociações no estabele-
cimento das fronteiras entre Is-
rael e o futuro Estado palestino.
Segundo o acordo mais prová-
vel, os israelenses manteriam os
principais blocos de assentamen-
to, próximos da divisa pré-1967,
em troca de outras áreas desabi-
tadas que seriam entregues aos
palestinos.

O problema é que o primeiro-
ministro de Israel enfrenta enor-
me oposição ao congelamento
dentro de sua coalizão, que é
composta por partidos direitis-
tas ligados aos colonos. Alguns
analistas afirmam que seu gover-
no poderia cair se ele cedesse
aos americanos. De acordo com
o diário Yediot Ahronot, de Is-
rael, os colonos intensificaram
ontem as obras, temendo uma
nova moratória.

Viagem. Ao encerrar a sua via-
gem à Ásia, o presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, afir-
mou ao líder russo, Dmitry Med-
vedev, que a ratificação do Start
(tratado de redução do arsenal
nuclear dos dois países) será a
prioridade de seu governo no
Congresso.

Em declaração a jornalistas no
Japão, Obama disse que seu obje-
tivo será aprovar o novo Start até
o fim do ano, antes do fim do
mandato de parte dos deputa-
dos e senadores. Atualmente, o
presidente possui maioria nas
duas casas do Congresso. A par-
tir de janeiro, os republicanos
passarão a dominar a Câmara
dos Deputados e a maioria demo-
crata no Senado será reduzida.

Mesmo com a atual composi-
ção do Congresso, Obama en-
frentará dificuldades para apro-
var o Start. Os democratas pos-
suem 59 senadores, mas são ne-
cessários 67 votos (dois terços)
para ratificar o tratado. Normal-
mente, o tema não provocaria
oposição dos republicanos. Po-
rém as divisões entre democra-
tas e republicanos se acentua-
ram durante a administração
Obama e existe a possibilidade
de o partido opositor se posicio-
nar contra para atrapalhar a
agenda do presidente.

O novo acordo prevê a redu-
ção no arsenal nuclear dos dois
países em cerca de 30%, além da
criação de um regime de monito-
ramento dos programas nos
dois países.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A12.




