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Otan escolta Taleban para diálogo com Cabul
Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE/ NOVA YORK

A Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) está ga-
rantindo a segurança dos coman-
dantes de alto escalão do Tale-
ban que participam das negocia-
ções diretas com o governo afe-
gão. Segundo reportagem do jor-
nal The New York Times, milita-

res da aliança ocidental estariam
ajudando líderes insurgentes a
deixar seus santuários nas zonas
tribais do Paquistão e seguir até
Cabul, onde estão sendo realiza-
das nas últimas semanas as reu-
niões secretas com autoridades,
com apoio americano.

Segundo o jornal, chefes de
facções do Taleban teriam rece-
bido garantias de que não serão

atacados pelas forças da Otan.
Um deles teria sido até mesmo
transferido da fronteira do Pa-
quistão para a capital afegã em
uma aeronave da organização pa-
ra não correr risco de ser alvo de
facções hostis ao diálogo.

A estratégia americana, segun-
do analistas nos EUA, é a de esta-
bilizar o país por meio de nego-
ciações do Taleban com o presi-

dente afegão, Hamid Karzai, que
demonstrou interesse inicial-
mente em conversar com os mili-
tantes para pacificar o país antes
do início da retirada das forças
dos EUA, prevista para começar
em julho de 2011.

Na avaliação de autoridades
militares dos EUA, algumas fac-
ções do Taleban são apenas na-
cionalistas, sem interesse em

lançar um conflito global como a
Al-Qaeda, de quem alguns líde-
res são aliados. Desta forma, ape-
sar do conservadorismo religio-
so, seria uma vantagem aproxi-

mar estes grupos do governo,
que tem se mostrado incapaz de
exercer liderança sobre o país.

David Petraeus, atual coman-
dante das forças dos EUA no Afe-
ganistão, seguiu receita similar
no Iraque em 2006. Além de au-
mentar o número de soldados, o
general fez acordos e pagou in-
surgentes sunitas para que cola-
borassem na luta contra a Al-
Qaeda. A estratégia começa a en-
frentar problemas, com muitos
retornando à insurgência, ape-
sar do salário de US$ 300.

● Venezuela: Obama disse
que a Venezuela tem direito de
desenvolver tecnologia nuclear,
mas com responsabilidade

● Cuba: Obama lamentou que a
libertação de presos políticos
de Cuba não esteja garantida

● Imigração: A Casa Branca

não quer ver seu projeto amplo
de reforma da lei de Imigração
ser rejeitado pelo Senado ameri-
cano

● Acordos: Obama quer obter
dos partidos democrata e repu-
blicano apoio para ampliar a
cooperação e o comérico entre
EUA e América Latina

Obama promete mais
atenção a países latinos
Em claro gesto para atrair atenção de eleitores de origem latina,
presidente diz querer aprovar plano de reforma da imigração

● Fraude eleitoral
Autoridades eleitorais afegãs can-
celaram 1,3 milhão de votos das
eleições parlamentares do mês
passado por “irregularidades”. O
número representa quase 25%
do total de 5,6 milhões de votos.

Sobremesa Activia torta de limão
200 g R$2,79

Chandelle trufa tradicional 
ou cereja - 180 g R$4,59

Chandelle - 320 g

R$4,29

Sobremesa Danubio light queijo 
com frutas vários sabores - 130 g

R$3,99

Sobremesa de soja Batavo Naturis 
chocolate - 200 g R$3,15

LA
N

ÇA
MENTO

Sobremesas de potinho.
           Superpráticas e deliciosas.

Comer iogurte de sobremesa é uma opção gostosa, nutritiva e muito prática. Já vem prontinha,
é só abrir e comer. O Pão de Açúcar tem iogurtes com frutas, sobremesas de chocolate, 
calda de caramelo, romeu e julieta, torta de limão, além de várias opções lights. Tenha sempre 
em casa nossas deliciosas sobremesas de potinho: fáceis de servir e ainda mais fáceis de agradar.
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Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE/ WASHINGTON

Em um claro gesto para atrair
a atenção dos 19 milhões de la-
tino-americanos aptos a votar
nas eleições legislativas do dia
2, o presidente dos EUA, Bara-
ck Obama, afirmou que Cuba
terá de comprovar seu “sério”
compromisso com a “liberda-
de” antes de Washington pros-
seguir com sua política de
aproximação.

Voltada especialmente aos
eleitores de origem cubana, a
mensagem foi complementada
por uma declaração em favor da
“melhoria” das relações entre
EUA e Venezuela e pela promes-
sa de Obama de enviar uma am-
pla reforma da política de imigra-
ção ao Congresso após as elei-
ções.

As declarações foram feitas na
terça-feira, em uma entrevista a
nove meios de comunicação lati-
no-americanos. Um dos princi-
pais desafios do presidente é
atrair o eleitorado hispânico pa-

ra as urnas, já que a participação
latina pode ser crucial para os de-
mocratas nas disputas aperta-
das nos Estados da Flórida, Cali-
fórnia e Nevada.

Obama assumiu um tom de
desconfiança ao falar sobre as re-
formas recentemente anuncia-
das por Cuba. Ele afirmou que a
decisão de Havana de libertar
presos políticos, desde julho, foi
“positiva”, mas levantou dúvi-
das sobre o caráter permanente
da iniciativa. “Antes de dar no-

vos passos, queremos nos asse-
gurar de que o regime cubano é
sério.”

Ao tocar em um tema sensível
ao eleitorado hispânico, Obama
tentou renovar sua intenção de
negociar a aproximação entre
Washington e Havana, com vis-
tas à gradual eliminação do em-
bargo econômico vigente desde
1962.

Ao falar sobre as ambições da
Venezuela na área nuclear, Oba-
ma disse que Caracas tem direi-

tos e obrigações. Horas antes da
entrevista, o presidente venezue-
lano, Hugo Chávez, havia se reu-
nido em Teerã com o presidente
iraniano, Mahmoud Ahmadine-
jad. Dias antes, em Moscou, ele
havia firmado um acordo para a
construção de uma usina nu-
clear no país com ajuda russa.

Obama afirmou ter dito várias
vezes a Chávez que Venezuela e
EUA podem evitar o atual anta-
gonismo que domina as relações
bilaterais. “A Venezuela tem o di-

reito de produzir energia nu-
clear pacífica, mas também tem
a obrigação de assegurar que es-
ses sistemas não serão emprega-
dos com fins armamentistas”,
afirmou. “Esse é o critério que
usamos no mundo todo e espera-
mos que os venezuelanos o res-
peitem.”

Criticado nos últimos meses
pela lentidão de seu governo em
reformar a política de imigração,
Obama afirmou que espera o re-
sultado das eleições para apre-

sentar um projeto mais amplo e
com chances reais de aprovação.
Segundo ele, o fim da disputa
eleitoral deve facilitar o apoio de
parte da oposição republicana
ao projeto.

A proposta é rejeitada pela ul-
tradireita do Partido Republica-
no. Por enquanto, o tema é uma
espécie de tabu, que interfere no
voto dos conservadores brancos
e também do eleitorado hispâni-
co, que, em geral, tende a apoiar
os democratas.

TEMAS LATINOS
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Chamado. Obama em Washington: participação de hispânicos em eleição pode ser crucial

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A27.




