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A Argentina protestou ontem
pelo início da exploração de gás
e petróleo pela Grã-Bretanha
nas águas que cercam as Ilhas
Malvinas, pelas quais os dois
países entraram em guerra em
1982. “A exploração petrolífera
nas águas de soberania argenti-
na afeta nossos interesses e va-
mos defender nossos direitos”,
disse o chanceler Jorge Taiana.

Um avião de carga da companhia
Atlas Airlines, que vinha do Chile,
soltou ontem um peça do tama-
nho de um carro (foto) sobre o
estacionamento de um centro
comercial de Miami, pouco antes
de aterrissar. Autoridades ameri-
canas que investigam as causas
do acidente disseram que não
houve feridos nem danos mate-
riais.

ESTADOSUNIDOS-1

‘TeaParty’ fazsua1.ª
convençãonacional

Peçadeaviãocai
emcentrocomercial

Fundado para liderar a oposição
ao presidente Barack Obama, o
movimento de direita “Tea Par-
ty” realizou ontem em Nashville,
no Tennessee, sua primeira con-
venção nacional. A festa contou
com a presença da ex-governa-
dora do Alasca, Sarah Palin, que
foi candidata à vice-presidente
na chapa do republicano John
McCain no ano passado. O gru-

po reúne políticos e eleitores
conservadorese promete secon-
verter numa força política alter-
nativa. Segundo seus críticos, a
mobilização não passa de um
aglomerado de “descontentes
com a reforma da saúde”. O epi-
sódio do “Tea Party” ocorreu
em Boston, em 1773, quando
colonos americanos se recusa-
ram a aceitar a taxação imposta
pela metrópole britânica, e se
tornou um marco na trajetória
da Revolução Americana.

ESTADOSUNIDOS-2

Governadorespedem
renúnciadopresidente
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Os governadores dos Estados da
Nigéria fizeram ontem um pedido
formal pela renúncia do presiden-
te Umaru Yar’Adua, que sofre de
problemas cardíacos e está em
tratamento naArábia Saudita des-
de novembro. Eles argumentam
quea Constituição proíbe a ausên-
cia prolongada do presidente e
defendem que o vice, Goodluck
Jonathan, assuma.

PRESENÇA CUBANA

Google Earth é usado em
ajuda humanitária no Haiti

Costa Rica pode eleger amanhã
primeira mulher presidente

Brasil confirma envio de técnicos

Imagens de satélite auxiliam ONU na distribuição de
alimentos e formação de campos de refugiados

Laura Chinchilla tem apoio do governo, mas é acusada
por opositores de ser um ‘fantoche’ de Óscar Arias

Exploraçãodepetróleo
egás irritaArgentina

PeloMundo
ILHASMALVINAS

● Demográfica –Segundo núme-
ros extraoficiais, há cerca de 60
mil cubanos na Venezuela

● Saúde – 30 mil médicos cuba-
nos trabalham em postos de saú-
de nas favelas da Missão Bairro
Adentro. A Venezuela paga com
100 mil barris de petróleo diários

● Forças Armadas –Cubanos trei-
nam venezuelanos. Segundo rumo-
res, Chávez queria incluir generais
cubanos na cúpula militar

● Registros –Cuba dá apoio técni-
co para a operação de registros
comerciais e civis. Para oposição,
trata-se de espionagem

Após Chávez nomear cubano czar do apagão, oposição
critica interferência no governo e nas Forças Armadas

Ruth Costas

O convite feito pelo presidente
venezuelano, Hugo Chávez, pa-
ra que o veterano comandante
da Revolução Cubana Ramiro
Valdésseja onovo “czar doapa-
gão” na Venezuela desatou on-
tem uma enxurrada de críticas
e protestos no país. O convite é
feito num momento em que a
presença cubana em setores da
administração pública, do go-
verno e até das Forças Arma-
das venezuelanas está em evi-
dência e se tornou o centro de
um amplo debate no país.

Valdés, que é ministro de In-
formática e Telecomunicações
em Cuba, estará, na Venezuela,
à frente de uma comissão técni-
ca para resolver o problema da
crise energética. Nos últimos
meses, o governo Chávez está
adotando em diversas regiões
daVenezuelaumapolíticadera-
cionamentoqueincluicortesde
eletricidade de até oito horas.

“Nãodáparaentendercomo
o ministro de um país onde os
apagões são crônicos há muitos
anos contribuirá para a solução
doproblemanaVenezuela”,dis-
se ao Estado o cientista político
venezuelano Omar Noria, da
Universidade Simon Bolívar.
“AvindadeValdésnãofazsenti-
doeénaturalquecausedescon-
fiança.” Ainda mais em um mo-
mento de grandes animosida-
despolíticas,noqualosestudan-
tes têm saído às ruas para pro-
testar contra a falta de energia
ea suspensão das transmissões
da TV a cabo RCTV.

“AchegadadeValdésnarea-
lidade servirá para reforçar o
aparato repressivo”, alertava
ontem o jornal El Universal, de
Caracas,citandoojornalista in-
dependente cubano Guillermo
Fariñas, que conheceu Valdés
quandoelechefiavaapolícia se-
creta da ilha.

“Ele seria a pessoa certa pa-
ra garantir, do ponto de vista
repressivo,aestabilidadedogo-
verno”, opinou Fariñas. “O con-
vite é uma ofensa para os vene-
zuelanos, em particular para os
profissionais da área”, acres-
centou o presidente do Colégio
de Engenheiros da Venezuela,
Enzo Betancourt.

Chávez nunca escondeu sua
admiração por Cuba e pelo mo-
delo de socialismo adotado pelo

regime de Fidel Castro, mas a
presença de cubanos na Vene-
zuelamuitasvezesincomodaos
próprios chavistas. Têm circu-
ladonopaís,porexemplo,rumo-
res de que o motivo da renúncia
do coronel Ramón Carrizález
aoministério daDefesa eàvice-
presidência, na semana passa-
da, estaria relacionada ao seu
descontentamento com os pla-
nos de Chávez de colocar gene-
rais cubanos em altos postos
dasForçasArmadasvenezuela-
nas.

“Se os boatos forem confir-
mados serão um indício de que
o presidente desconfia de al-
guns militares – e a função dos
cubanos seria ficar de olho ne-
les”, opina a analista política
Francine Jácome, do Instituto
Venezuelano de Estudos So-
ciais e Políticos, explicando que
onovocódigodasForçasArma-
das venezuelanas de fato abre a
possibilidade de inclusão de es-
trangeiros em sua cúpula.

Pelomesmocódigo,osmilita-
res venezuelanos também fo-
ram obrigados a adotar o lema
“Pátria,Socialismo ou Morte” –
segundo a oposição, mais uma
prova da “ideologização” das
forças de segurança do país.
Além disso, os cubanos partici-
pam do treinamento de vene-
zuelanos, principalmente das
milícias bolivarianas.

BAIRRO ADENTRO
Segundo dados não oficiais, ho-
jehá cerca de60 milcubanosna
Venezuela. Desses, 30 mil são
médicos e profissionais da área

de saúde que trabalham em pe-
quenoshospitaisepostosdape-
riferiadoscentrosurbanos,nas
chamadas missões Bairro
Adentro. As missões são bem-

vistas pela população mais po-
bre, mas têm enfrentando uma
série de dificuldades.

Há, por exemplo, centenas
de médicos cubanos que apro-

veitam a relativa liberdade ex-
perimentada na Venezuela pa-
ra fugir para os EUA pela fron-
teira com a Colômbia e o Brasil
ou,cadavezmais,subornadoos
funcionáriosdoaeroportointer-
nacionaldeMaiquetia,emCara-
cas.

Outra parceria polêmica diz
respeito à participação dos
cubanos na montagem e opera-
ção dos serviços de registro co-
mercial e civil. “Há uma grande
cooperação entre os serviços
de inteligência da Venezuela e
de Cuba”, afirma Noria. “O me-
do de parte da população é que
os cubanos estejam usando es-
ses registros para estabelecer
um sistema de controle e vigi-
lância que possa ser usado pelo
governo venezuelano.”

O analista explica que boa
parte da população venezuela-
na tem pavor de que o país siga
pelocaminhodeCuba,dasliber-
dadessuprimidaseescassezge-
neralizadadeprodutosbásicos.
Num país consumista como a
Venezuela, é natural que até
chavistas se ressintam ao ver
Chávez elogiar Fidel Castro. ●

SAN JOSÉ

Umdiaantesdaseleiçõespresi-
denciais na Costa Rica, a candi-
data do governo, Laura Chin-
chilla, do Partido Libertação
Nacional (PLN), mantinha 42%
dasintençõesdevoto,sinalizan-
doumapossível,emboraestrei-
ta, vitória no primeiro turno.
Lauraéapoiadapeloatualpresi-
dente e Prêmio Nobel da Paz,
Óscar Arias, que teve papel de-
cisivonamediaçãodasfrequen-
tes tensões políticas na Améri-
ca Central e no Caribe na déca-
da de 80.

O segundo colocado, Otto
Guevara,doMovimentoLibertá-
rio (ML), de direita, tem 23% e
parece crescer nas pesquisas
sempre que acusa sua adversá-
riadenãopassardeumfantoche
deArias,dequemLaurafoivice.

Se vencer, ela será a primei-
ra mulher a governar a Costa
Rica. Com 50 anos e mãe de um
adolescente,Lauraéconsidera-
da uma candidata conservado-

ra em assuntos sociais. Ela é
contra o aborto e a união civil
entre homossexuais.

As eleições de amanhã tam-
bém são vistas como um refe-
rendo sobre o segundo governo
deArias,um dos líderes centro-
americanos de maior prestígio
no mundo. Embora ele não pos-
saconcorreraumterceiroman-
dato, assumiu a candidatura de
Lauracomose fosse asuaepro-

mete lançar seu próprio irmão
e ministro de governo, Rodrigo
Arias, nas eleições de 2014.

Analistas afirmam que a se-
gurançapúblicaeacriminalida-
de serão decisivos nas eleições.
A fraqueza do governo Arias
nesse tema pode pesar. Se ne-
nhum candidato superar 40%
dosvotosválidos,osegundotur-
no está programado para 4 de
abril. ● EFE E AP

Influência de
Cuba divide
venezuelanos

COMANDO– Chávezconduz reuniãocomministrosnoPalácioMiraflores: há60mil cubanosnaVenezuela

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
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Nas salas de comando das ope-
rações humanitárias da ONU,
fotos de satélites ajudam as
equipes a organizar seus traba-
lhos no Haiti. Em Genebra, Por-
to Príncipe, Washington e No-
va York, uma parte importante
desse material é fornecida por
GoogleEarth, Nasa eoutras en-
tidades que colocaram à dispo-
siçãoseus serviços.Se afalta de
organização ainda está afetan-
do a distribuição de alimentos
ou abrigos, os técnicos garan-
tem que não é por escassez de
informações.

Funcionários das entidades
internacionaisadmitemque,pe-
laprimeiravez,umdesastrena-
tural está sendo acompanhado
quase que simultaneamente
por fotos de satélite, que aju-
dam médicos ou engenheiros a
planejar os próximos passos.

Aviõessobrevoamquasedia-

riamenteacapital doHaiti para
fornecer imagens para as equi-
pes. A ideia é que, de qualquer
lugar do mundo, especialistas
possam analisar as fotos e to-
mar decisões sobre os lugares
maisadequadosparaaconstru-
ção de acampamentos para de-
sabrigadoseidentificarondees-
tão as pessoas que deixaram a
capital. Algumas fotos são tão
nítidas que é possível ver pes-
soas caminhando nas ruas.

Na Organização Mundial da
Saúde,imagensdistribuídaspe-
lo Google Earth estão ajudando
as equipes a mapear quantos
hospitaisaindaestão depéeon-
de. “Oferecemos essas fotos,
emaltaresolução,comoumano-
va ferramenta para a ajuda hu-
manitária”, afirmou ao Estado
France Lamy, responsável pelo
projeto da empresa americana
no Haiti.

A cooperação já vinha ocor-
rendo de modo informal no iní-
cio da crise. Mas agora as enti-
dades fecharam um acordo pa-

ra uma troca de informação
sistemática. O Banco Mun-
dial admite que reduziu pela
metade o tempo necessário
avaliar as necessidades do
Haiti por conta da tecnolo-
gia.

A empresa que comanda
os satélites, a GeoEye, tam-
bém confirma o esforço para
posicionar os equipamentos
com câmeras voltadas para
oHaitiparagarantirresulta-
dos precisos em suas fotos.
Segundo funcionários da sa-
la de operações na ONU, em
Genebra, as primeiras ima-
gens chegaram no dia 13, um
dia após o terremoto.

Com a presença de solda-
dos americanos no Haiti, a
ONU sabe que também pode
contar com a ajuda de Wa-
shington.Noentanto, segun-
doosfuncionários da organi-
zação,emmuitoscasosalibe-
raçãoda imagemleva alguns
dias,oquenemsempreéprá-
tico. ●

PREFERIDA–Laura (E)é saudadaporpartidária emSanJosé

●●●Uma missão técnica da Eletro-
brás embarcará na próxima sema-
na para a Venezuela para ajudar
no aproveitamento da geração de
energia do país. A decisão foi to-
mada após uma reunião de técni-
cos e diplomatas brasileiros e
venezuelanos, ontem, no Ministé-
rio de Minas e Energia (MME).

A iniciativa faz parte da ajuda
brasileira para a superação da
crise energética que afeta a popu-
lação venezuelana e também o
Estado de Roraima, que é abaste-
cido pelo país vizinho.

De acordo com o MME, os téc-
nicos brasileiros deverão transfe-
rir para a estatal Eletrificação do
Caroní (Edelca), que administra a
hidrelétrica de Guri, a experiên-
cia de redução de falhas nas turbi-

nas para a operação em nível má-
ximo durante o período de seca.

Parte do interesse brasileiro
na ajuda à Venezuela tem a finali-
dade de garantir o fornecimento
de energia elétrica para Roraima
nos próximos quatro anos. O Esta-
do mantém um contrato com a
Edelca de compra de 100 MW
por dia, mas tem recebido 80
MW por dia.

Os cortes na exportação de
energia venezuelana levaram o
Brasil a reativar a usina termelé-
trica Floresta, em Boa Vista. A
térmica é movida a óleo diesel e
tem capacidade para gerar 47
MW. Segundo o governo brasilei-
ro, Roraima deve ser interligado
ao sistema elétrico brasileiro em
2014. ● DENISE CHRISPIM MARIN
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Text Box
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