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DESTAQUE PETRÓLEO E CRISE NO MUNDO ÁRABE

Cláudia Bredarioli
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A chegada de manifestantes,
ontem, a Trípoli, capital da Lí-
bia, ampliou o risco sob o qual
tem atuado o governo do líder
Muammar Kadafi, há 42 anos no
poder. Os protestos antes con-
centrados nas cidades do leste
do país, onde sofreram forte
repressão, culminaram em uma
operação na qual supeita-se
que aviões militares abriram
fogo contra os manifestantes
na capital. Segundo a Human
Rights Watch (HRW), organiza-
ção sediada em Nova York, cen-
tenas de pessoas morreram des-
de o início das manifestações
populares há sete dias.

Diante da gravidade do ce-
nário, grandes empresas bra-
sileiras em atuação no país
africano têm agido em parce-
ria com o Itamaraty para reti-
rar da Líbia os brasileiros e ou-
tros expatriados em situação
de risco. A maioria dos brasi-
leiros é formada por funcioná-
rios da Queiroz Galvão, da
Odebrecht e da Petrobras.

A Odebrecht informou em
nota que vem tomando todas
as providências para a retirada
de seus trabalhadores e fami-
liares e que não havia, até on-
tem, registro de qualquer inci-
dente com seu pessoal, sejam
líbios ou expatriados. A retira-
da para os países de origem dos
5 mil trabalhadores expatria-
dos da construtora brasileira
está sendo feita por meio de
voos de carreira e aviões freta-
dos. Dentre essas pessoas, 187
são brasileiros, entre funcio-
nários e seus familiares.

A Queiroz Galvão divulgou
que atualmente tem 130 colabo-
radores brasileiros em atuação
em projetos e obras na Líbia.
“Todos estão bem e está sendo
providenciada sua transferência
de Benghazi para Trípoli, capital
daquele país”, informou. A em-
presa anunciou ainda que está
em permanente contato com o
Itamaraty, com a Embaixada do
Brasil em Trípoli e com as auto-
ridades locais, e vem tomando
todas as medidas necessárias
para realocar os trabalhadores.

Ambas as construtoras estão
envolvidas em grandes obras na
Líbia. A Odebrecht, por exem-
plo, atua no novo aeroporto de
Trípoli — com previsão de cons-
trução de dois terminais — e no
projeto do terceiro anel viário da
cidade, com trânsito intenso,
como em muitas outras capitais
árabes. Essas duas obras estão
avaliadas em €$ 969 milhões.
Ontem, o aeroporto de Trípoli
que ainda está em operação en-

contrava-se em pleno caos,
com centenas de pessoas ten-
tando sair do país.

Nações Unidas
Em razão da complexidade do
cenário, o secretário-geral da
Organização das Nações Unidas
(ONU), Ban Ki-Moon, falou
por telefone com Kadafi para
pedir o controle da situação. De
acordo com o relato distribuído
pela ONU, Moon manifestou

“profunda preocupação com o
aumento crescente da violên-
cia” no país. Ainda de acordo
com o texto, o secretário-geral
solicitou o fim “imediato” dos
atos violentos e apelou pelo
respeito “às liberdades funda-
mentais e aos direitos huma-
nos, incluindo os de associação
pacífica e de informação.”

A delegação de diplomatas
da Líbia na ONU pediu uma in-
tervenção internacional contra

a onda de violência no país. O
vice-embaixador da Líbia na
ONU fez também um apelo por
proteção aos cidadãos contra o
que definiu como ‘genocídio’
patrocinado pelo governo lí-
bio. A Federação Internacional
de Direitos Humanos (FIDH),
por sua vez, declarou ontem
que os manifestantes estão
com o controle de várias cida-
des da Líbia, como Benghazi e
Syrta. ■ Com Reuters e ABr

Onda de violência atinge a capital
e brasileiros tentam sair da Líbia
São, em sua maioria, funcionários de grandes companhias nacionais, como Odebrecht e Queiroz Galvão
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Muammar
Kadafi está
há 42 anos
no poder.
Repressão a
protestos foi
repudiada em
todo o mundo

Victor Sokolowicz/Bloomberg
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1 Protestos em Benghazi,
segunda maior cidade
depois de Trípoli, onde os
conflitos começaram;
2 Em frente à embaixada
da Líbia em Londres,
manifestantes pedem
saída de Kadafi e fim da
violenta repressão
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Embraer investe no Oriente Médio

Com um centro recém-inaugurado no Oriente Médio
para fornececer serviços de manutenção em Dubai, nos
Emirados Árabes, a Embraer ampliou sua atuação na região
que já contava com um centro de serviço em Abu Dhabi.

Aviação executiva na região vai dobrar

A fabricante Embraer trabalha com a estimativa de que
nos próximos dez anos o mercado de jatos executivos no
Oriente Médio vai dobrar, com a aquisição de 300 novas
aeronaves em valores que podem chegar a US$ 11 bilhões.

Vale tem unidade em teste em Omã

Maior produtora de minério do Brasil, a Vale
informou na semana passada que a primeira unidade de
pelotização do complexo industrial da mineradora em
Omã, no Oriente Médio, entrou em fase de testes.

Desemprego é o motor dos protestos dos líbios

A diminuição do ritmo de
produção de petróleo na Líbia e
a saída de capital privado como
resultado das manifestações
para derrubada do governo de
Muammar Kadafi podem levar o
país a protagonizar o conflito civil
mais violento até agora vivido no
Oriente Médio. De acordo com a

consultoria Janes Group, o
desemprego no país atinge 50%
dos jovens líbios, que formam a
principal força das manifestações
no país. Trata-se do índice de
desemprego mais alto em toda a
região do Oriente Médio. “É uma
situação vivida há tempos pelos
jovens, mas que eclode pela

influência psicológica da queda
de Mubarak no Egito”, diz Vânia
Carvalho, especialista em Oriente
Médio do Departamento de
Relações Internacionais da
Universidade de Brasília (UnB).
O problema é que, do outro lado,
não está um regime em processo
de renovação, como o do Egito,

mas há o ditador de
personalidade mais violenta
da região. “Kadafi está mais
próximo de Saddam Hussein
do que de Mubarak”, diz o
mestre em resolução de conflitos
internacionais pela American
University, Heni Ozi Cuckier.
A violência é ainda mais intensa

no país pela falta de uma unidade
étnica, que, no Egito, garantia a
proteção do exército à população.
Na Líbia, as forças de segurança
são formadas por diferentes clãs,
fiéis a Kadafi. “Será mais difícil
derrubar o regime e a resistência
no poder não se dará de forma
honesta”. Ruy Barata Neto
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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