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MUNDO

Os bancos americanos congela-
ram US$ 30 bilhões em ativos lí-
bios, em resposta à ordem dada
pelo presidente Barack Obama
para aumentar a pressão sobre
Muamar Kadafi para que ele se
afaste do poder. David Cohen,
sub-secretário para inteligência
financeira e antiterrorista do
governo americano, disse on-
tem que os bancos vão “limpar
as contas” dos fundos ligados a
Kadafi e sua família.

A decisão veio na esteira de
medida semelhante tomada
pela Organização das Nações
Unidas (ONU), no final de se-
mana. No sábado, o Conselho de
Segurança da ONU aprovou re-
solução que impõe o bloqueio de
todos os bens de Kadafi e que
também autoriza o Tribunal Pe-
nal Internacional de Haia a in-
vestigar as violações de direitos
humanos do regime líbio.

A secretária de Estado ame-
ricana, Hillary Clinton, afirmou
que todas as opções estão sendo
consideradas para encerrar a
violência na Líbia. O país vive
há duas semanas sob intensos
confrontos entre as forças leais
ao ditador Muamar Kadafi e re-
beldes da oposição, que exigem
sua queda. Em longo discurso
na Organização das Nações
Unidas (ONU), Hillary falou so-
bre a importância dos movi-
mentos por mudança democrá-
tica nos países árabes. “Conti-
nuaremos a coordenar as ações
com os aliados”, disse Hillary.
“Kadafi e aqueles ao seu redor
precisam ser responsabilizados
por seus atos que violam leis
internacionais e o bom senso.
Por suas ações, eles perderam
direito de governar”, afirmou.
“Estas violações de direitos
universais são inaceitáveis e
não serão toleradas”, disse a
secretária (leia mais ao lado).

Cerco militar
Desde ontem, as Forças Arma-
das dos Estados Unidos estão
posicionando navios e aviões
militares perto da Líbia, na me-
dida em que o governo do presi-
dente Barack Obama intensifica
a pressão para que Kadafi deixe
o poder. O coronel David La-
pan, porta-voz do Pentágono,
disse que a ação militar é uma
das opções consideradas pelo
governo americano, embora
muitos analistas acreditem ser
improvável uma invasão do
país. A Sexta Frota dos Estados
Unidos tem sua base perto de
Nápoles, na Itália, no Mediter-
râneo, em frente à Líbia.

EUA bloqueiam US$ 30 bi da
Obama ordena o congelamento de bens de Kadafi e cerca fronteiras do país com navios e aviões militares

A Sexta Frota dos
EUA está baseada
perto de Nápoles,
no Mediterrâneo,
em frente à Líbia

Ação contra rebeldes
Aviões militares líbios sobre-
voaram a cidade de Djabiya, no
leste do país, que está sob con-
trole dos rebeldes, e teriam
bombardeado um depósito de
armas. Não há informações so-
bre feridos no ataque.

Gargalhadas do ditador
Em entrevista à jornalista ame-
ricana Christiane Amanpour, da
rede ABC, Kadafi deu risada ao
ser questionado se iria renun-
ciar ao poder. “Estou surpreso.
Temos uma aliança para com-
bater a al-Qaeda e agora que es-

tamos combatendo terroristas
eles [os EUA] nos abandonam”,
disse. “Os EUA não são a polícia
internacional do mundo”, dis-
se. Kadafi disse ainda que “todo
o seu povo o ama” e que “mor-
reria para protegê-lo”. ■ Com
Reuters e AFP

Patrick Baz/AFP

Rebeldes líbios pisam
em imagem do ditador
Muamar Kadafi e
pedem sua renúncia
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Argentina começa a julgar ex-ditadores
A Justiça argentina começou ontem o julgamento do ex-ditador Jorge
Videla e de oito ex-militares, entre eles o último presidente da ditadura,
o ex-general Reynaldo Bignone. Eles são acusados de roubo e mudança
de identidade de 500 bebês, filhos de opositores da ditadura militar
(1976-1983). O julgamento durará até o fim do ano. Sobre Videla, já pesa
a condenação à prisão perpétua por crimes e sequestro e torturas,
enquanto Bignone, 83, está cumprindo pena de 25 anos de prisão.

● A zona do euro divulga a taxa de
desemprego do mês de janeiro
● Sai também a taxa de inflação
dos países da zona do euro
● Os EUA mostram dados dos
gastos com construção civil
● A Alemanha apresenta sua taxa
de desemprego de fevereiro

AGENDA DO DIA
Juan Mabromata/AFP
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Presidente da Sapore Benefícios

e Associado do Experience Club.

Está acostumado a tomar decisões. Dúvidas?

Só na hora de escolher o vinho.

Correalização:

Mídia oficial:

O Experience Club reúne os presidentes e líderes das mais 

importantes empresas para eventos e experiências inesquecíveis. 

Acesse www.experienceclub.com.br e saiba mais.
PARA POUCOS.

EGITO

Junta militar agenda a eleição
A junta militar egípcia marcou data para as
eleições no país. No dia 19 de março acontece
referendo sobre as reformas constitucionais.
A eleição parlamentar será em junho
e eleição presidencial seis semanas depois.

TUNÍSIA

Al Qaeda quer estado islâmico
Mensagem do número dois da Al Qaeda,
Ayman al Zawahiri, exortou os povos do Egito
e Tunísia a criar estados islâmicos e alertou
que os EUA “tentam garantir que os interesses
americanos e israelenses sejam preservados”.

ÍNDIA

Economia cresceu 8,2%
A economia da Índia cresceu 8,2% entre
os meses de outubro e dezembro de 2010,
período correspondente ao terceiro trimestre.
A expansão foi impulsionada pelos setores
agrícola e de serviços financeiros.

Delírio de Kadafi

As declarações de Muamar Kadafi
sobre o amor de seu povo por
ele são “delirantes” na avaliação
da embaixadora dos Estados
Unidos na Organização das
Nações Unidas (ONU), Susan Rice.
Ela defendeu ontem as sanções
impostas pela ONU, pela União
Europeia e pelos Estados Unidos
ao país e comentou a entrevista
do ditador à rede americana ABC,
na qual reiterou sua intenção
de não renunciar ao cargo. Em
entrevista à jornalista Christiane
Amanpour, da rede de TV ABC,
Kadafi disse que o povo líbio
“o ama” e que “morreria por ele”.
“Todo meu povo me ama. Eles
morreriam para me proteger”,
afirmou o líder líbio, de acordo
com uma mensagem de
Amanpour postada em seu
Twitter. Na entrevista, da qual
a rede britânica BBC também
participou, Kadafi negou-se
a admitir que existe opositores
nas ruas de Trípoli. Rice,
por sua vez, diz que as sanções
deveriam fazer Kadafi e seus
aliados a repensar sua situação.

Susan Rice, embaixadora dos
EUA na ONU, critica ditador

“As sanções deveriam
fazer Kadafi repensar
suas atitudes”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 38-39.
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