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O secretário-geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),
Ban Ki-moon, exigiu ontem o
fim da violência na Líbia e adver-
tiu que a matança de civis desar-
mados promovida pelo exército
de Muamar Kadafi constitui
“crime contra a humanidade”,
pelo qual seus responsáveis de-
vem ser levados à justiça. “A ma-
tança de civis desarmados líbios
que estão pedindo liberdade é
totalmente inaceitável”, disse
Ban. “A matança de pessoas ino-
centes desarmadas é um crime
contra a humanidade. Os perpe-
tradores devem ser levados à Jus-
tiça”, acrescentou o secretário-
geral da ONU, durante visita a

Guatemala, na América Central.
Ban lembrou que o Conselho

de Segurança da ONU está de-
batendo sanções contra o regi-
me líbio de Muamar Kadafi, en-
tre elas estabelecer uma zona
de exclusão aérea no país afri-
cano. “Eles (os membros do
Conselho de Segurança) estão
discutindo agora mais medidas,
incluindo uma zona de exclusão
aérea”, disse Ban. Ontem, o
presidente da França, Nicolas
Sarkozy, pediu urgência da
ONU na criação de uma zona de
exclusão aérea sobre a Líbia.
Sarkozy fez o pedido aos líderes
dos países membros do Conse-
lho de Segurança da ONU, que

iniciaram reunião fechada para
discutir a situação líbia ontem.

Conselho de Segurança
Os integrantes do Conselho de
Segurança estão divididos sobre a
criação ou não de uma zona de
exclusão aérea sobre a Líbia. Grã-
Bretanha, França e Líbano que-
rem evitar novos ataques aéreos
das forças de Kadafi contra os in-
surgentes. Mas Turquia, Rússia,
China, Brasil e Alemanha, entre
outros países, votariam contra. A
posição dos EUA não está clara.

Ultimato líbio
O Exército líbio deu um ultimato
para os moradores de Benghazi,

tomada pelos opositores, aler-
tando-os a deixar os locais con-
trolados por rebeldes e os depó-
sitos de armas. Um texto trans-
mitido na tela do canal Al-Libya
disse aos moradores da cidade,
no leste do país, que o Exército
estava se aproximando para
‘apoiá-los e libertar a cidade das
gangues armadas’. “Pedimos
que vocês deixem até meia-noite
(horário local) as áreas onde ho-
mens armados e depósitos de ar-
mas estão localizados.”

Êxodo interno
Temendo o ataque das tropas lí-
bias, o Comitê Internacional da
Cruz Vermelha retirou seus fun-

Para ONU, matança na Líbia é
Ban Ki-moon exige fim da violência contra civis e pede urgência em decisão do Conselho de Segurança da

A fuga de líbios das
áreas de conflito está

provocando êxodo
para outros países
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“A matança de pessoas
inocentes desarmadas
é um crime contra
a humanidade. Os
responsáveis devem
ser punidos na Justiça

Ban Ki-moon,
secretário-geral da ONU
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Barein intensifica repressão a protestos
Forças do Barein reprimiram manifestantes com uso de gás lacrimogêneo
e o apoio de helicópteros, retirando centenas de pessoas que estavam
acampadas na Praça Pérola, que se tornou símbolo dos protestos
da maioria xiita contra a monarquia sunita do país. Pelo menos três
manifestantes foram mortos nos confrontos, que começaram um dia
depois de o Barein declarar lei marcial para acabar com os protestos.
A vizinha Arábia Saudita enviou tropas para dissipar as manifestações.

● O Banco Central da Índia divulga
decisão sobre a taxa de juros.
● Nos Estados Unidos, sai o índice
de preços ao consumidor (CPI).
● Os americanos divulgam ainda
dados da produção industrial.
● Sai também nos EUA, os pedidos
de auxílio-desemprego semanal.
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A popularidade não tem sido o forte dos políticos-
empresários-multimilionários do planeta. Nos
Estados Unidos, o nível de aprovação da gestão
do prefeito de Nova York, Michael Bloomberg,
caiu a 39%, a mais baixa em oito anos.
Bloomberg, que está em seu terceiro mandato, já
fala em se aposentar da vida política e em desistir
da ambição de um dia disputar a presidência
dos Estados Unidos. Dos nova-iorquinos
que responderam, 74% acham que o prefeito
não seria um bom líder dos americanos.
Na Itália, o primeiro-ministro Silvio Berlusconi —
protagonista de um escândalo sexual pelo qual
será julgado em abril — continua perdendo
a simpatia do eleitorado. Sua popularidade
chegou a 33% em março, segundo uma pesquisa
divulgada ontem instituto IPR. O número de
italianos que desaprovam Berlusconi aumentou
dois pontos em apenas um mês e não para de cair.
O atual percentual parece estar a milhas
de distância da popularidade de 60% da qual
gozava o premier italiano em 2008, quando
voltou ao poder. Com Reuters e AFP

Popularidade em baixa Cantor popular é
favorito na eleição
presidencial no Haiti

O cantor popular e candidato
à Presidência do Haiti Michel
‘Sweet Mickey’ Martelly está
encantando a multidão, usando de
sua experiência de artista popular.
Uma pesquisa de opinião apontou
vantagem para Martelly no
segundo turno, atribuindo a
ele 51%, das intenções de voto,
enquanto sua adversária, a
ex-primeira-dama e professora
de direito Mirlande Manigat —
que tem 70 anos e bem mais
experiência política — aparece
com 46%. O cantor de 50 anos
é agora o favorito para ser o
sucessor do atual mandatário René
Préval na presidência do país no
segundo turno das eleições, que
ocorrerão no domingo. Reuters

Obama fecha o bar Amarelinho
pela primeira vez em 50 anos
Uns vão trazer os filhos, outros a
namorada e alguns até gosta-
riam de vir mas moram longe.
Às vésperas do discurso do pre-
sidente dos EUA, Barack Oba-
ma, na Cinelândia, a única tris-
teza na praça que servirá de ce-
nário para o evento é o fecha-
mento do bar Amarelinho, pela
primeira vez em 50 anos.

“A prefeitura passou hoje
aqui mandando fechar o restau-
rante. A gente nunca fechou, vai
ser a primeira vez”, desabafou o
gerente Luis Carlos Canedo.

O argumento para o fecha-
mento, segundo Canedo, é de
que os agentes de Obama não
teriam como manter a seguran-
ça interna do bar, “porque po-
deria vir algum terrorista e se
explodir aqui dentro”.

Ele previa mais que dobrar o
faturamento no domingo e con-
seguir algo em torno dos R$ 12
mil. “Agora quero saber e já per-
guntei à prefeitura, quem vai
ressarcir isso?”

Fundado em 1921, o Amareli-
nho não fechou na famosa pas-
seata dos 100 mil contra a ditadura
militar que lotou a Cinelândia em
1968. O bar está sempre aberto no
Carnaval, quando duas milhões
de pessoas desfilam no Cordão do
Bola Preta e passam em frente a
ele. Segundo Canedo, apenas no
dia 25 de dezembro é feito uma
pausa para descanso dos garçons.

A ordem para o fechamento de
todos os estabelecimentos co-
merciais no entorno da Cinelândia
é apenas um dos itens do forte es-
quema de segurança que está sen-
do montado para receber Obama.

Mesmo sem poder trazer mo-
chilas ou utensílios cortantes
que possam despertar suspeita à
segurança, muitos cariocas es-
tão dispostos a comparecer na
praça para ouvi-lo, mesmo que
chova, como está previsto.

Mas nem todos estão ani-
mados para ouvir o presidente

americano, que deve ter suas
falas legendadas e colocadas
em telões.

Desde 1964 instalada em
frente ao Teatro Municipal, uma
barraquinha de panfletagem
política que se diz apartidária,
comandada por Antonio Santa-
na, não estará montada no do-
mingo. “Eu vou estar longe da-
qui, não vou somar metro qua-
drado para ele”, se irrita Santa-
na, que vê na visita um complô
imperialista para tomar as ri-
quezas do Brasil. ■ Reuters

O Amarelinho não
fechou na famosa
passeata dos 100 mil
contra a ditadura
militar que lotou
a Cinelândia, em 1968

Determinação foi tomada como parte das medidas de segurança durante visita do presidente dos EUA
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cionários de Benghazi e pediu
que os dois lados do conflito na
Líbia poupem os civis e as equi-
pes médicas. A agência huma-
nitária independente estava en-
tre as poucas entidades de ajuda
que enviaram pessoas ao reduto
dos rebeldes no leste do país,
para onde as forças de Kadafi
avançaram com a intenção de
acabar com a revolta popular.
“O Comitê Internacional da
Cruz Vermelha hoje transferiu
seus funcionários em Benghazi
para a cidade de Tobruk, onde
eles continuarão prestando as-
sistência às vítimas do confli-
to”, disse a agência sediada em
Genebra em comunicado. ■

CENSURA

Quatro jornalistas
americanos estão
desaparecidos no país
Quatro jornalistas do jornal
americano New York Times estão
desaparecidos na Líbia, informou
o jornal ontem. Entre eles está
Anthony Shadid, ganhador de
dois prêmios Pulitzer — o ‘Oscar’
do jornalismo americano.
Segundo o jornal, eles fizeram
contato pela última na manhã de
terça-feira (15). Além de Shadid,
estão desaparecidos Stephen
Farrell — repórter e cinegrafista
que foi sequestrado pelo Taliban
em 2009 e resgatado por tropas
britânicas — e dois fotógrafos,
Tyler Hicks e Lynsey Addario.
Um repórter brasileiro do jornal
O Estado de S. Paulo foi liberado
na semana passada após ter sido
detido por autoridades líbias,
mas um jornalista do diário
britânico ‘Guardian’ que estava
com ele segue desaparecido.

Previsão de
gerente é perder
R$ 12 mil de
faturamento
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