
Oposição monta "quartel da revolução" 
Samy Adghirni 
 
Agência de turismo vira o centro de coordenação das ações anti-Mubarak na praça Tahrir, 
centro dos protestos 
 
Local serve também de detenção para suspeitos presos pelos "espiões" antigoverno; 
opositores continuam acampados 
 
 
Uma pequena agência de turismo da empresa aérea egípcia Al Masria está sendo usada como 
centro de coordenação das ações voluntárias de apoio aos manifestantes acampados há 13 
dias no centro do Cairo. 
 
O local, situado de frente para a praça Tahrir, epicentro do levante antigoverno, é chamado de 
"quartel general da revolução" pelos manifestantes, que rejeitam as conversas políticas em 
curso e prometem ficar até a saída do ditador Hosni Mubarak. 
 
Fotos de aviões da Al Masria (em árabe, a egípcia) ainda enfeitam a fachada, que sobreviveu 
intacta às batalhas dos últimos dias entre manifestantes anti e pró-regime. Um cordão isola a 
calçada da loja do incessante vai e vem da multidão. 
 
Do lado de dentro, os computadores foram retirados das três mesas de atendimento. Alguns 
voluntários aparentemente exaustos cochilam espremidos nos sofás. 
 
Pessoas no local disseram à Folha que o dono da loja cedeu voluntariamente o local num gesto 
de apoio à revolta. Não foi possível verificar a informação. 
 
A loja é controlada por jovens que tentam desde a semana passada racionalizar iniciativas 
espontâneas dos milhares de manifestantes, como atendimento médico, entrega de comida e 
limpeza. 
 
Os coordenadores, identificados com braçadeiras de esparadrapo, também lideram a 
contraespionagem frente aos agentes do governo infiltrados na multidão. 
 
Suspeitos capturados pelos espiões civis antigoverno ou por manifestantes comuns são 
trazidos para o fundo da loja e interrogados. 
 
"Se o controle de identidade mostrar que o suspeito é inocente, o libertamos. Se for realmente 
um policial disfarçado, o entregamos ao Exército", diz à Folha Mohamed Abdelkader, 32, 
médico improvisado como segurança. 
 
"Fazemos o possível para evitar que os suspeitos sejam linchados. Orientamos os 
manifestantes a não responder à violência com a mesma moeda. Mas é difícil controlar uma 
multidão com tanto ódio da polícia", acrescenta. 
 
Segundo Abdelkader, só na última quarta-feira 120 agentes secretos foram entregues ao 
Exército, visto como mais próximo da população. 
 
O médico afirma que o número de prisões despencou desde o final de semana. Nos cerca de 
30 minutos que a Folha ficou no local, não houve nenhuma captura. 
 
RESISTÊNCIA 
 
Abdelkader, que veio dos arredores de Alexandria para juntar-se aos protestos, aponta para a 
multidão em volta dele para ilustrar o espírito de resistência dos manifestantes, que 
transformaram a praça Tahrir em um imenso acampamento. 
 



Há cada vez mais gente sentada ou deitada em barracas improvisadas com cobertores. Desde 
anteontem chove e faz frio no Cairo. 
 
Após dias de violência, voltou a reinar um clima pacífico, quase festivo. 
 
Do lado de fora da praça, centenas de pessoas se amontoam nas vias de acesso, sob forte 
controle militar, carregando pães, água e cigarros para doar aos manifestantes. 
 
 
Regime busca sobrevida e saída honrosa para Mubarak 
Marcelo Ninio 
 
O regime egípcio tem a seu favor três fatores para diluir a nitroglicerina da revolução e tentar 
reduzi-la a uma revolta sob controle: as concessões graduais, o comportamento do Exército e 
o caráter acéfalo do movimento pró-democracia. 
 
A principal reivindicação dos manifestantes que ocuparam a praça Tahrir, a renúncia imediata 
do ditador Hosni Mubarak, não foi lembrada entre as propostas feitas ontem pelo vice-
presidente, Omar Suleiman. 
 
Sintomaticamente, na parede da sala em que o vice-presidente manteve o inédito diálogo com 
a oposição estava o retrato de Mubarak. Como se para lembrá-los de que o ditador egípcio deu 
um passo para o lado, mas não saiu de cena. 
 
O fato de a insurgência não ter liderança definida embaralhou a defesa do regime, habituado a 
dar botes certeiros nas cabeças oposicionistas. Ao mesmo tempo, representa uma fragilidade 
no momento de negociar. 
 
Mesmo sem a renúncia imediata de Mubarak, porém, é impossível desprezar a extraordinária 
conquista dos manifestantes até aqui. Ao forçar o ditador a abrir mão de mais um mandato 
presidencial (o sexto), obtiveram algo quase inimaginável há apenas duas semanas. 
 
Pode parecer pouco, mas tem a dimensão de um terremoto político num país em que a 
oposição esteve amordaçada por 30 anos e todo o poder ficou concentrado em um homem, o 
mesmo que agora é obrigado a sair sem deixar herdeiro. 
 
O anúncio poderia ter esvaziado os protestos já no dia seguinte, creem analistas, não fosse a 
estúpida decisão de enviar vândalos pró-Mubarak, alguns em camelos e cavalos, para intimidar 
os manifestantes na sangrenta quarta-feira da semana passada. 
 
A violência, supostamente ordenada por um político próximo do ditador egípcio, endureceu de 
vez o movimento. 
 
Embora criticado por não ter impedido o avanço dos vândalos, o Exército teve um papel 
moderador que o credencia a conduzir a transição. Para Mubarak, trata-se agora de buscar 
uma saída honrosa, com o apoio dos militares. E o valor da honra jamais pode ser desprezado, 
sobretudo no mundo árabe. 
 
Talvez Mubarak sonhasse com um fim semelhante ao de outro ditador egípcio, o carismático 
Gamal Abdel Nasser, que arrastou milhões de adoradores pelas ruas do Cairo ao morrer de 
infarto, em 1970, mesmo tendo conduzido o país a sua pior derrota militar, três anos antes. 
 
Mubarak sabe bem como as saídas honrosas podem ser algo relativo no mundo árabe. 
"Ninguém jamais esquecerá a forma como Saddam foi executado", refletiu ele em 2007, pouco 
após a morte na forca do ditador iraquiano. "Transformam ele num mártir". 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 7 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 


