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Tunísia terá eleição no dia 24 de julho
O presidente interino da Tunísia, Fouad Mebazza, disse ontem que haverá
eleições em 24 de julho para formar um ‘conselho constituinte’ responsável
por reescrever a Constituição após a deposição do líder Zine al-Abidine
Ben Ali. Mebazza afirmou que ele e o governo provisório ficarão no poder
até que as eleições aconteçam. Uma vez eleito, o conselho constituinte
poderá nomear um novo governo ou pedir ao atual Executivo que
permaneça no poder até que eleições presidenciais sejam realizadas.

Zoubeir Souissi/Reuters
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China eleva
restrições
à imprensa

A polícia chinesa ameaçou re-
vogar os vistos de dezenas de
jornalistas estrangeiros se eles
continuarem a enviar reporta-
gens “ilegais” de locais que po-
deriam servir de cenário para
manifestações antigoverno con-
vocadas pela internet. Subli-
nhando a maior vigilância go-
vernamental após a onda de le-
vantes contra governos árabes
autoritários, uma importante
autoridade disse que o Partido
Comunista não vai tolerar qual-
quer dissidência.

A defesa do controle exercido
pelo partido único é prioritária
para o governo chinês desde que
os protestos pró-democracia de
1989 foram sufocados. Mas a
expectativa é que a ansiedade
oficial com a estabilidade social
se multiplique quando o presi-
dente Hu Jintao preparar-se
para entregar o poder a um su-
cessor, no final de 2012.

“O caminho socialista para o
desenvolvimento político com
características chinesas já com-
provou na prática ser correto e o
único caminho a ser seguido”,
disse Jia Qinglin, o quarto na li-
nha de poder do Partido Comu-
nista. Ele fez a declaração a mais
de 2.000 delegados na abertura
de um evento no Parlamento
chinês. “Nunca devemos nos
desviar ou hesitar em seguir
esse caminho, em qualquer mo-
mento ou sob quaisquer cir-
cunstâncias”, disse ele.

Obcecado com a estabilida-
de, o governo chinês controla e
reprime rigidamente qualquer
espécie de protesto ou dissidên-
cia no país. Desde que mensa-
gens online originadas fora da
China exortaram à realização de
reuniões pró-democracia inspi-
radas pela “Revolução de Jas-
mim”, da Tunísia, a polícia já
deteve dezenas de dissidentes.

Alguns jornalistas estrangei-
ros também foram assediados
ou espancados por policiais e
seguranças à paisana no domin-
go passado na rua comercial
Wangfujing, em Pequim, um
dos locais sugeridos para os
protestos. A polícia se posicio-
nou por toda a área, e não houve
protesto. “O governo chinês não
tem nada a temer”, disse a por-
ta-voz do Ministério do Exte-

rior, Jiang Yu. “Creio que a re-
forma e a abertura da China já
demonstraram que o caminho
de desenvolvimento pacífico é a
escolha correta. Qualquer ten-
tativa de afetar a estabilidade da
China não terá êxito.”

Agora, a polícia está dizendo
a jornalistas estrangeiros que
eles podem perder seus cartões
de imprensa e vistos de residên-
cia, ambos emitidos pelo gover-
no, se continuarem a fazer re-
portagens em certas partes mo-
vimentadas do centro de Pe-
quim sem autorização com três
dias úteis de antecedência. Foi
dito a alguns jornalistas que a
exigência de obter permissão
antes de fazer reportagens em
espaços abertos se aplica a todo
o país. A polícia negou que esta
seja uma interpretação nova das
normas ou um gesto de censura
prévia. ■ Reuters

Repórteres já foram
espancados ou
assediados por
policiais chineses e
ameaçados de ter
vistos suspensos caso
publiquem notícias
de protestos contra
o governo comunista

Temendo contágio de protestos no Oriente
Médio, governo limita atuação de jornalistasLuis Ocampo

O procurador do Tribunal Penal
Internacional (TPI), o argentino
Luis Moreno Ocampo, que
abriu nesta quinta-feira uma
investigação contra o líder líbio
Muamar Kadafi, é considerado
um idealista pragmático dedicado
a perseguir criminosos no mundo.
Nascido em Buenos Aires em
1952, Ocampo forjou sua carreira
nos anos 1980 nos julgamentos
dos principais dirigentes
da junta militar argentina.
Um de seus primeiros casos
na Argentina foi o julgamento do
ex-ditador Jorge Rafael Videla,
processado junto com outros
oito militares da junta (1976-1983)
pelo desaparecimento de
pelo menos 30 mil pessoas,
segundo organizações de
direitos humanos.
Durante seis meses, o então
jovem procurador adjunto
realizou audiências durante as
quais ouviu mais de 800 pessoas
enquanto sua própria mãe se
indignava pela perseguição a
Videla, um “bom católico” que ela
via todos os domingos na missa.
Moreno Ocampo foi depois
advogado e militante dos direitos
humanos, até aceitar, em 2003, o
difícil cargo de procurador do TPI.
Em oito anos, o argentino
conseguiu que o Tribunal
emitisse ordens de prisão
contra supostos autores de
crimes de guerra e crimes contra
a humanidade na República
Democrática do Congo, Uganda,
República Centro-Africana e a
província sudanesa de Darfur.
Há dois anos, conseguiu que
o Tribunal de Haia ordenasse
a prisão do presidente
sudanês Omar el Bashir,
que ainda não foi detido.
Conselheiro do Banco Mundial
e membro de Transparência
Internacional, uma ONG que
luta contra a corrupção, Moreno
Ocampo também foi advogado
de personalidades como
o jogador de futebol Diego
Armando Maradona e professor
de universidades prestigiadas
como Harvard.

Argentino é o primeiro
procurador em escala global

Gianluigi Guercia/AFP

Rebeldes líbios protestam
em funeral de vítimas das

forças leais a Kadafi
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5, 6, 7 e 8 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.
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