
Gaddafi afirma que só sai como mártir  
 
Em discurso à TV estatal, ditador da Líbia exorta seus partidários a caçar os rebeldes, 
"drogados e bêbados" 
 
Ministro do Interior renuncia, segundo TV Al Jazeera; leste do país foi tomado por rebeldes, de 
acordo com relatos 
 
O ditador líbio, Muammar Gaddafi, afirmou ontem em discurso transmitido pela TV estatal que 
não deixará o poder e que se for preciso morrerá como "mártir", qualificando rebeldes como 
"gente que se droga e se embebeda". 
 
"Muammar Gaddafi é o líder da revolução. Muammar não é presidente para renunciar, 
Muammar é o líder da revolução para sempre", disse ele, desde 1969 no poder. 
 
O regime líbio, porém, voltou a dar sinais de implosão, com a renúncia do ministro do Interior, 
Abdul Fattah Younis, noticiada pela TV Al Jazeera, e de novos representantes diplomáticos do 
país. 
 
Younis, ainda de acordo com a emissora árabe, conclamou o Exército a engrossar as fileiras da 
oposição. 
 
Anteontem, o ministro da Justiça já havia renunciado. 
 
Relatos locais indicavam também que toda a região leste da Líbia, incluindo Benghazi - a 
segunda maior cidade do país -, está sob controle de rebeldes. A área é um tradicional bastião 
de opositores ao regime líbio. 
 
Em um claro sinal de que o regime não controla o leste, jornalistas estrangeiros que estavam 
no vizinho Egito foram autorizados a entrar na Líbia e chegaram até Tobruk. 
 
Os primeiros relatos são de uma cidade totalmente tomada pelos manifestantes 
 
Após uma semana de protestos antirregime, o número de vítimas é estimado em mais de 400 
mortes. 
 
Gaddafi proferiu seu discurso no final da tarde (horário local), sozinho na tribuna de uma 
residência oficial alvo de bombardeios americanos de 1986 que mataram uma de suas filhas. 
 
A alguns metros do local, na praça Verde, em Trípoli, um enorme monumento em formato de 
braço segurava um avião dos EUA em referência ao episódio, símbolo dos anos de hostilidades. 
 
"Ficarei aqui", afirmou Gaddafi, o mais longevo mandatário da África, gesticulando 
nervosamente. 
 
Em mais de uma hora de discurso, o ditador prometeu "depurar casa por casa" do país atrás 
dos "ratos e mercenários" e exortou partidários a saírem em sua defesa. 
 
"A partir de amanhã, peguem suas crianças, saiam de casa e os ataquem em seus lares. Todos 
vocês que amam Gaddafi vão às ruas, não tenham medo deles." 
 
"Persigam-nos, prendam-nos, entreguem-nos às forças de segurança. Eles são poucos, são 
terroristas", disse. 
 
"Todos os crimes cometidos por eles [os manifestantes] são passíveis de punição por execução 
pela lei líbia." 
 
E encerrou conclamando: "O tempo da vitória chegou. À frente, à frente, à frente. Revolução! 
Revolução!" 



 
Na véspera, o mandatário já havia feito pronunciamento para negar que houvesse fugido para 
a Venezuela. 
 
Desde anteontem, Gaddafi enfrenta uma onda de deserções no gabinete, nas Forças Armadas, 
na Chancelaria e na intrincada rede de tribos que constitui a base do regime mantido pelo 
ditador. 
 
BAIXAS NA DIPLOMACIA 
 
Na diplomacia, as deserções incluem altos membros da delegação da ONU e embaixadores 
pelo mundo. 
 
Os protestos na Líbia, inspirados pelas revoltas que derrubaram os ditadores de Tunísia e 
Egito, têm sido marcados por violenta repressão, incluindo bombardeios aéreos contra civis. 
 
Há relatos ainda da presença de mercenários estrangeiros contratados para atacar opositores. 
A Liga Árabe suspendeu a Líbia, que ocupa a presidência rotativa do bloco, devido à violência. 
 
E a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Navi Pillay, disse que a repressão a 
opositores pode configurar crime contra a humanidade. 
 

 
 
Petrobras descarta alta de preços no Brasil  
 
O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, descartou que a recente alta dos preços do 
petróleo, resultado da intensificação dos protestos antirregime na Líbia se reflita em aumento 
de preços para o consumidor brasileiro. 
 



A instabilidade no país, membro da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e 
detentor das maiores reservas de petróleo comprovadas, fez a cotação do barril Brent alcançar 
ontem em Londres US$ 105,74 - o mais alto valor desde 2008. 
 
Gabrielli classificou o cenário internacional como volátil, mas disse que não há razões 
estruturais para os preços se manterem em patamar tão alto. "Não vamos repassar para o 
mercado brasileiro a volatilidade internacional." 
 
Culpar agentes estrangeiros é recurso clássico dos líderes árabes em apuros 
Samy Adghirni 
 
Muammar Gaddafi atribuiu ontem a revolta a "terroristas manipulados por forças externas". 
 
A perspectiva de que inimigos estrangeiros estão ansiosos por controlar o país foi uma das 
ideias centrais de seu discurso à população. 
 
Em alguns trechos, ele culpou os EUA, o inimigo histórico com quem normalizara relações nos 
últimos anos. 
 
"Vocês querem ser ocupados pela América, como o Afeganistão e o Iraque?", afirmou Gaddafi, 
em tom de chantagem aos rebeldes. 
 
O ditador, que comanda um regime secular alérgico a grupos religiosos, também botou a culpa 
em radicais islâmicos estrangeiros. 
 
"[Os inimigos] estão transformando a Líbia num Estado islâmico de Zawahiri e Bin Laden, um 
novo Afeganistão", bradou, numa referência ao governo que os fundadores da Al Qaeda 
ajudaram a sustentar em Cabul. 
 
Jogar a culpa por qualquer distúrbio em forças externas organizadas é um recurso clássico dos 
regimes árabes. 
 
O governo do rei Mohamed 6º, do Marrocos, vem insinuando por meio da mídia estatal que os 
recentes protestos por reformas são orquestrados pelo governo da arquirrival vizinha Argélia - 
pressionado por manifestações maiores e mais violentas que as marroquinas. 
 
Semanas atrás, o tunisiano Zine El Abidine Ben Ali e o egípcio Hosni Mubarak haviam recorrido 
à mesma estratégia de autodefesa, antes de acabar varridos do poder. 
 
Ben Ali disse que a insurreição era orquestrada por islamistas estrangeiros e "sionistas", uma 
referência a Israel, o inimigo preferido dos líderes árabes em busca de empatia popular. 
 
Mubarak, que tinha relações privilegiadas com Israel, não pôde se dar ao luxo de botar ele 
mesmo a culpa nos sionistas. Quem cuidou disso foi a mídia estatal, que atribuiu a revolta 
popular a uma improvável aliança entre Israel e Irã, arquirrival persa dos regimes árabes. 
 
Ditadores árabes vivem quase todos isolados de qualquer contato com a população. Muitos 
têm inclusive convicção de fazer o bem e acreditam com sinceridade que só agentes externos 
teriam interesse em afetá-los. 
 
Ajudados pela propaganda oficial, os regimes se apoiaram durante anos no complexo cultivado 
por muitos árabes de que o Ocidente não quer que sejam fortes e soberanos. O fantasma do 
colonialismo ocidental foi usado à exaustão nesse sentido. 
 
O momento atual deixa claro que não cola mais. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 23 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A16. 


