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Ativista chinês
diz estar em
prisão domiciliar

Republicano deixa
cargo após escândalo

Lourival Sant’Anna
ENVIADO ESPECIAL / CAIRO

Youmna Lakhal vive uma dupla
saga pela liberdade. Hoje com 23
anos, ela se mudou há 7 da Tuní-
sia para o Egito. No mês passa-
do, Youmna assistiu pela televi-
são à queda do ditador de sua ter-

ra natal, Zine El-Abidine Ben Ali,
há 23 anos no poder. Agora, a luta
é contra o ditador de seu país
adotivo, Hosni Mubarak.

“Estou tão orgulhosa!”, excla-
mava na Praça Tahrir ontem à
noite Youmna, que trabalha co-
mo repórter da TV Shabab (Ju-
ventude) e como editora de cine-
ma. As conquistas não são sem
custo para ela. Um primo seu, de-
signer gráfico, morreu nos con-
frontos com a polícia na Tunísia.
Ele tinha 23 anos, a mesma idade
de Youmna, que viaja para a Tuní-
sia duas vezes por ano e conver-
sa com seus parentes de lá toda

semana.
Durante a revolução tunisia-

na, Youmma tentou viajar para
seu país, mas os voos foram can-
celados. “Eu não esperava (pe-
los os protestos que derrubaram
Ben Ali). Honestamente, os tuni-
sianos são covardes”, brincou.

Quando viu o que se passava
na Tunísia, Youmna teve espe-
rança de que o mesmo se repetis-
se no Egito, mas imaginou que
ainda demorasse uns cinco anos.
“Os egípcios são acomodados”,
opinou.

Quando vieram as manifesta-
ções egípcias, Youmna acompa-

nhou seus preparativos pelo Fa-
cebook e participou desde o pri-
meiro dia, 25 de janeiro. Estava
na Praça Tahrir quando a polícia
dispersou violentamente os ma-
nifestantes, no dia 26. Na confu-
são, perdeu a bolsa e o documen-
to egípcio de identidade. No dia
seguinte, voltou para à praça
com seu passaporte tunisiano.
Conseguiu entrar, mas a polícia
confiscou o documento, o único
que lhe restava.

No dia 1.º, ela caminhava para
a praça quando policiais e rapa-
zes à paisana a agarraram na rua,
gritando que ela era judia –

Youmna usa piercings e roupas
pretas ao estilo dos punks oci-
dentais, não muito comuns en-
tre as mulheres egípcias. Ela não
tinha documentos para provar
que é árabe.

O jornalista Khaled Dawoud,
de 43 anos, licenciado do jornal
Al-Ahram, do governo, inter-
veio, e ambos foram levados
num táxi para um quartel do
Exército. “O que mais me aborre-
ceu foi sermos esmurrados e chu-
tados por garotos de 16, 18 anos”,
recordou Dawoud. Na base mili-
tar, eles viram muitos jornalistas
estrangeiros. Depois de aproxi-
madamente uma hora de deten-
ção, quando Dawoud conseguiu
mostrar a carteira do Al-Ahram,
ambos foram soltos.

Tunisiana que vive no Cairo foi presa durante protesto

WASHINGTON

Um flerte pela internet, apimen-
tado com uma foto do tórax e
dos braços, custou o segundo
mandato do republicano Chris-
topher Lee, de Nova York, na Câ-
mara dos Deputados dos EUA.

Político promissor dos qua-
dros conservadores, Lee, de 46
anos e casado, mergulhou no es-
cândalo na quarta-feira. Naque-
la noite, já havia enviado ao presi-
dente da Casa, John Boehner,
seu pedido de renúncia e anun-
ciado estar pronto para tratar do
assunto com a mulher e o filho.

O caso pode ser considerado
tímido se comparado com escân-
dalos sexuais que ganharam as
manchetes de jornais dos EUA e
do mundo e tiveram impacto
real na política do país.

Lee havia sido eleito pela pri-
meira vez em 2008, reeleito em
novembro do ano passado e com-
punha o baixo clero da Câmara.
Mas era visto como um futuro
expoente do partido, por sua ha-
bilidade em descomplicar os te-
mas tratados. Sua renúncia assi-
nalou uma vez mais a absoluta

intolerância dos meios políticos
americanos e da sociedade do
país com o comportamento se-
xual inadequado de seus repre-
sentantes.

O pecado de Lee começou
quando ele clicou no link “Mu-
lheres para Homens” do site de
classificados Craigslist, o maior
guia de compra e venda pela in-
ternet dos EUA, e encontrar o
anúncio de uma mulher de 34
anos, de Maryland, em busca de
alguém “financeira e emocional-
mente seguro”, que “não se pare-
ça com um sapo”.

“Olá, espero não me parecer
com um sapo. Sou um cara bem
malhado e elegante”, escreveu
Lee, do e-mail pessoal e assinan-
do com o próprio nome. À men-
sagem, ele adicionou uma foto
sua diante de um espelho sem
camisa, que destacava seu bí-
ceps direito. / D.C.M.
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Chen Guangcheng, um dos mais
importantes ativistas políticos
da China, é mantido em prisão
domiciliar apesar de ter cumpri-
do a pena de 4 anos e 3 meses a
que foi condenado em 2006, de-
pois de ter denunciado a realiza-
ção de milhares de abortos e este-
rilizações compulsórias por de-
terminação de autoridades da
Província de Shandong.

“Não posso dar um passo fora
de casa. Minha mulher também
não pode sair”, disse Chen em
um vídeo gravado secretamente
e divulgado ontem pela entidade
de defesa dos direitos humanos
China Aid, com sede nos EUA.

Libertado em setembro de
2010, ele continua preso de fato,
sujeito a vigilância policial 24 ho-
ras por dia. “Saí de uma pequena
prisão para entrar em uma
maior”, afirmou.

Chen relata que seu telefone
foi cortado e o acesso à sua casa é
bloqueado por carros e policiais.
Segundo ele, os agentes de segu-
rança se revezam em três turnos,
cada um deles com 22 homens.
O ativista também ressalta que
sua detenção é ilegal nos termos
da Constituição.

Obama cobra ‘plano concreto’ para transição
Insatisfeito com discurso de Mubarak, presidente exorta ditador a ‘aproveitar a oportunidade’; Casa Branca dava ontem anúncio de renúncia como certo

TENSÃO NO MUNDO ÁRABE. Reflexo no exterior

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE/ WASHINGTON

Incomodado com a fala do di-
tador egípcio, Hosni Muba-
rak, o presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, exigiu ontem que
o regime do Cairo apresente
um “plano concreto” para con-
duzir a transição rumo a demo-
cracia. “Um número muito
grande de egípcios ainda não
se convenceu sobre os planos
de mudança”, cobrou Obama
em uma nota divulgada ontem
à noite.

Nos bastidores, corria a infor-
mação de que a Casa Branca da-
va como certa a renúncia do dita-
dor e foi pega de surpresa pelo

discurso de Mubarak, à noite.
Para Obama, o governo egíp-

cio não está sabendo “aproveitar
a oportunidade” criada pelos ma-
nifestantes. Ele exigiu de Muba-
rak uma ampla mudança da
Constituição e um diálogo dire-
to com líderes dos opositores
que continuam na Praça Tahrir.

O tom da nota foi mais duro
do que o discurso feito por Oba-
ma no Michigan, antes de Muba-
rak anunciar que ficaria. O presi-
dente americano deu sinais de
apoio ao que chamou de “transi-
ção genuína e ordeira”.

Ao longo do dia de ontem, a
Casa Branca deu sinais de que
Mubarak estava prestes a deixar
o poder. Pela manhã, Obama ou-

viu um apanhado da situação no
Egito de seu conselheiro de Segu-
rança Nacional, Tom Donilon.
Ao mesmo tempo, o diretor da
CIA, Leon Panetta, havia afirma-
do aos deputados do Comitê de
Ameaça à Segurança que a renún-
cia de Mubarak estaria “por acon-
tecer”. Segundo o jornal The
Guardian, tanto Panetta quanto
Obama estavam “embaraçosa-
mente enganados”, dando como
certa a renúncia de Mubarak.

A situação só mudou quando o
ditador egípcio fez seu pronun-
ciamento, ao qual Obama assis-
tiu abordo do avião Air Force
One. A decisão de Mubarak de
apenas transferir o poder ao seu
vice, Omar Suleiman, teria pego

Obama de surpresa.
Embora pressionado pela im-

prensa, em uma entrevista no
voo de Washington a Michigan,
o porta-voz da Casa Branca, Ro-
bert Gibbs, manteve-se cautelo-
so. Ele não confirmou se Doni-
lon tinha dado sinais a Obama da
provável renúncia de Mubarak.
Nem quis reforçar o rumor. “O
que estamos procurando e o que
o presidente (Obama) falou nos
últimos dias continua a ser a nos-
sa prioridade: uma transição or-
deira para uma eleição livre e jus-
ta”, disse Gibbs. Antes do discur-
so de Mubarak, o Departamento
de Estado dos EUA havia cance-
lado a entrevista diária que con-
cede à imprensa.

Após enviar foto sem
camisa para mulher que
conheceu na internet,
conservador apresenta
pedido de renúncia

Flerte. Lee, em foto enviada:
paquera na internet

GAWKER/AP

Youmna. Jovem participou
de protestos desde o 1º dia

DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES

Youmna Lakhal não
acreditava que protestos
em massa fossem
possíveis nos países e se
diz ‘orgulhosa’

Cuidado. Obama tenta diminuir rumor de renúncia no Egito
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