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REPERCUSSÃO

EL PAÍS

A TV Al-Jazira, uma das princi-
pais redes na cobertura dos pro-
testos no Norte da África, noti-
ciou a prisão do jornalista do
Guardian e a libertação de An-
drei Netto, lembrando que ele es-
tá em segurança na residência do
embaixador brasileiro na Líbia.

CNN THE GUARDIAN

A rede de TV americana dedicou
uma das principais chamadas de
seu site à libertação de Andrei
Netto. O canal lembrou que, ape-
sar da libertação do enviado espe-
cial do Estado, um dos repórte-
res do jornal britânico The Guar-
dian na Líbia, o iraquiano Ghaith

Abdul-Ahad, continua em poder
das forças de segurança de Mua-
mar Kadafi.

O diário britânico The Guardian,
no qual trabalha o jornalista ira-
quiano Gaith Abdul-Ahad, que
viajava com Andrei Netto, noti-
ciou a prisão dos repórteres e
lembrou que, apesar da liberta-
ção do brasileiro, seu jornalista
continua detido na Líbia.

LE MONDE
Governo líbio liberta
brasileiro após oito dias

AL-JAZIRA

Blog. Saiba o que acontecia
há um século no

● The Guardian:
O repórter Ghaith Abdul-Ahad,
que trabalha para o diário britâ-
nico desde 2004, ainda está pre-
so na Líbia. Ele foi detido em
Zawiya juntamente com o envia-
do especial do ‘Estado’ Andrei
Netto. O diário está em contato
com as autoridades líbias para
obter a libertação do jornalista
iraquiano.

● BBC:
Três jornalistas da BBC – Chris
Cobb-Smith, Feras Killani e Gok-
tay Koraltan – foram detidos na
segunda-feira em Zawiya, agre-
didos com socos e submetidos
a uma “falsa execução”.

● Repórteres líbios:
Segundo Comitê para a Prote-
ção dos Jornalistas, 12 profissio-

nais foram detidos na Líbia des-
de o início dos protestos, em 15
de fevereiro, e ainda há 7 repór-
teres líbios desaparecidos.

● Al-Jazira:
Tevê por satélite do Catar infor-
mou que seu sinal sofreu interfe-
rências no final do mês passado
e acusou o regime de Muamar
Kadafi pelo ocorrido.

ONG é acionada após
prisão de jornalistas

● Invasão
Saddam Hus-
sein invadiu o
Kuwait em 2
de agosto de
1990, sob a
alegação de
que o territó-
rio lhe perten-
cia. Uma coali-
zão internacio-
nal expulsou
as tropas ira-
quianas em 28
de fevereiro
de 1991.

ARQUIVO/AE-24/11/1991

Repórter do ‘Guardian’ continua preso
Governo da Líbia mantém sob custódia Ghaith Abdul-Ahad, jornalista nascido no Iraque que viajava com o enviado especial do ‘Estado’

Repórter brasileiro está
a salvo em embaixada

Guilherme Russo

D ias depois de Saddam
Hussein perder a
Guerra do Golfo e ser
obrigado a se retirar

do Kuwait, dois jornalistas do
Estado – William Waack e Hé-
lio Campos Mello – foram se-
questrados no sul do Iraque e
acabaram presos pelas forças
de segurança do ditador. Assim
como o repórter Andrei Netto,
ambos passaram oito dias deti-
dos. E acabaram libertados em
9 de março de 1991, praticamen-
te 20 anos antes do colega solto
na Líbia pelo regime de Mua-
mar Kadafi.

Em entrevista ao Estado, o
então repórter fotográfico Hé-
lio Campos Mello lembrou on-
tem que tentava entrar com
Waack e outros dois jornalistas
no Iraque, pela fronteira do país
com o Kuwait, quando o grupo
foi abordado por iraquianos ar-
mados. “Demos bobeira porque
tínhamos entrado no Iraque

sem saber e estávamos em um
carro que não era 4 x 4.”

Mello, que hoje comanda a re-
dação da revista Brasileiros, dis-
se que o veículo não conseguiu
cruzar uma ponte no caminho
para Basra, aonde o grupo pre-
tendia chegar, pois o equipa-
mento estava destruído e o veí-
culo não era próprio para atra-
vessar o rio. “Marcamos bobei-
ra. O repórter não tem de ser
notícia”, disse Waack, que atual-
mente trabalha na Rede Globo.

Os jornalistas deram a volta
com o carro. “Não havia como
passar. Tudo estava devasta-
do”, contou Mello, lembrando
que, ao retornar em direção ao
Kuwait, o grupo chegou a ser pa-
rado, mas conseguiu passar, por
uma “barreira com muitos ira-
quianos armados”. “Dizíamos:
‘sahafi brasili’, que quer dizer
‘jornalista brasileiro’ em ára-
be.” Por outro bloqueio, porém,
o veículo dos repórteres não
passou. “A tropa apontou os (fu-
zis) Kalashnikovs e nos man-

dou descer do carro.”
O grupo foi levado “a um vila-

rejo com três casinhas e um trai-
ler”. Na reportagem que escre-
veu após a libertação, Waack re-
latou que nos primeiros dias os
jornalistas foram alimentados
apenas com tâmaras secas e
água suja. Mello lembrou que,
nesse cativeiro, dois jornalistas
americanos se juntaram ao gru-
po de presos.

“Acho que fomos negociados
por esses militares, que tinham
desertado do Exército iraquia-

no”, explicou o repórter, con-
tando que todos acabaram sen-
do levados ao quartel da Guarda
Republicana de Saddam, em
Basra. “Ali fomos presos oficial-
mente.”

Os jornalistas começaram o
caminho na direção de Bagdá,
onde acabaram libertados dias
depois. Seguiam num comboio
militar. O grupo foi atacado pe-
los insurgentes xiitas rebelados
contra a perseguição que so-
friam pelo regime de Saddam.

Em seu relato, Waack contou
que os jornalistas tiveram de
descer do carro em que seguiam
e se atirar no chão. No dia se-
guinte, os jornalistas embarca-
ram em helicópteros com identi-
ficação da ONU para ser liberta-
dos na capital iraquiana.

Há 20 anos
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Líbia confirma prisão
de jornalistas em Trípoli

blogs.estadao.com.br/cem-anos-atras

Jornalista brasileiro
é libertado na Líbia

Arquivo Estado

TRÍPOLI

O governo líbio confirmou on-
tem que o repórter Ghaith Ab-
dul-Ahad, do jornal britânico
‘The Guardian’, está preso no
preso no país. O jornalista en-
trou na Líbia vindo da Tunísia,
juntamente com o correspon-
dente do ‘Estado’, Andrei Net-
to, libertado ontem. Segundo
o Comitê para a Proteção dos
Jornalistas, outros sete repór-
teres estão desaparecidos na
Líbia.

A entidade internacional regis-
trou 12 detenções de profissio-
nais da área desde o começo da
revolta no país, no dia 15 de feve-
reiro.

Uma equipe da emissora britâ-
nica BBC foi espancada e tortura-
da na segunda-feira por forças
de segurança ligadas ao ditador
Muamar Kadafi. Repórter, cine-
grafista e produtor contaram
que ficaram detidos por 21 horas
e conseguiram deixar a Líbia de-
pois de libertados.

De nacionalidade iraquiana,
Abdul-Ahad, não contaria com
apoio diplomático da Grã-Breta-
nha para sua libertação. Depois
de entrar na Líbia pela fronteira
oeste, o repórter estabeleceu o
último contato com o Guardian
no domingo, quando chegou ao
veículo o último recado de seu
jornalista. Segundo o jornal, ele
estava nas imediações de Zawiya
quando mandou a mensagem.

O repórter do Estado Andrei
Netto contou que quando as últi-
mas informações de Abdul-
Ahad chegaram ao Guardian am-
bos já haviam sido presos. A de-
tenção ocorrera quatro dias an-
tes, em Sabratha.

O Guardian afirmou que en-
trou em contato com autorida-
des líbias e britânicas para garan-
tir e libertação, o bem-estar e a
segurança de seu repórter, que
atua no jornal desde 2004 e já
passou longos períodos – e ga-
nhou vários prêmios – como cor-
respondente do jornal na Somá-
lia, Sudão, Iraque e Afeganistão
relatando o sofrimento de popu-
lações em regiões de conflito.

Abusos. Os três jornalistas da
BBC detidos na segunda-feira –
Chris Cobb-Smith, Feras Killani
e Goktay Koraltan – contaram
que foram agredidos com socos

e submetidos a uma “falsa execu-
ção”. Eles acabaram presos en-
quanto tentavam contornar o
cerco a Zawiya e acabaram leva-
dos a um acampamento em Trí-

poli, onde foram algemados e en-
capuzados antes que os espanca-
mentos começassem.

Cobb-Smith contou que um
dos agentes, que estava à paisa-

na, apontou uma submetralha-
dora ao pescoço de todos e, quan-
do chegou a sua vez, o líbio dispa-
rou a arma. “As balas zumbiram
no meu ouvido. Os soldados

riam.”
“Jornalistas correm grandes

riscos para garantir que um retra-
to fiel do que ocorre em zonas de
conflito emerja. Têm um papel

extremamente importante para
trazer à luz violações”, declarou
ontem a alta comissária da ONU
para os Direitos Humanos, Navi
Pilay, que condenou a detenção
e “possível tortura” da equipe da
BBC.

Profissionais líbios. O Comitê
para a Proteção aos Jornalistas
afirmou ontem que sete jornalis-
tas que vivem em Trípoli estão
desaparecidos. Atef al-Atrash su-
miu depois de falar à Al-Jazira
em Benghazi. Segundo a entida-
de, os outros desaparecidos são
o blogueiro Mohamed al-Sahim,
o cartunista Mohamed al-Amin,
o editor Idris al-Mismar, o dire-
tor do Sindicato dos Jornalistas
da Líbia, Salma al-Shaab e o cor-
respondente Suad al-Turabouls.

O jornal espanhol destacou que
o enviado especial do Estado à
Líbia foi solto após oito dias pre-
so pelas forças de segurança de
Muamar Kadafi. O diário lem-
brou que Andrei Netto está na
casa do embaixador brasileiro e
deve deixar a Líbia hoje.

Além de falar da prisão e da agres-
são a três jornalistas da BBC, o
diário francês Le Monde desta-
cou a libertação do repórter do
Estado Andrei Netto, após oito
dias. Segundo o jornal, a ONG
Repórteres Sem Fronteira foi
acionada após as prisões.

Uma história
semelhante
Jornalistas do ‘Estado’ também ficaram presos
por 8 dias, no Iraque, após a Guerra do Golfo

TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO. Mordaça

Ofensiva. Forças pró-Kadafi após ação na região de Ras Lanuf: depois de forte bombardeio na cidade, rebeldes desocupam complexo petroquímico local

Prisão. Mello (e) e Waack
foram capturados ao cruzar
do Kuwait para o Iraque

Abdul-Ahad. Repórter do
‘Guardian’ desde 2004
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