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O presidente dos EUA, Barack
Obama, anunciou ontem a redu-
ção do número de aviões ameri-
canos na operação militar na Lí-
bia, apesar de ter ocultado a
quantidade de aeronaves que se-
guirá em atividade. Em entrevis-
ta ao lado do presidente de El
Salvador, Maurício Funes, ele
também reiterou sua decisão de

transferir a liderança da coalizão
formada com França e Grã-Bre-
tanha para a Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte (Otan),
de forma a evitar que seu país
“carregue os custos” dessa inter-
venção. A mudança de comando
deverá ocorrer nos próximos
dias, quando se complete a impo-
sição da zona de exclusão aérea.

Obama tratou sobre a transfe-
rência da liderança da coalizão
em conversas com o presidente

francês, Nicolas Sarkozy, e o pre-
miê britânico, David Cameron,
durante seu voo do Chile para El
Salvador. Questionado sobre o
que os EUA e aliados farão se
Muamar Kadafi não deixar o po-
der, ele desconversou. Afirmou
ser esse “o esforço da coalizão”
e, para se contrapor às críticas
domésticas, acrescentou ser de
interesse nacional dos EUA de-
por um ditador que “não tem mi-
sericórdia dos cidadãos líbios”.

“Enquanto Kadafi estiver no
poder, a menos que ele mude sua
abordagem e forneça ao povo lí-
bio a oportunidade de expressar-
se livremente e faça reformas no
governo da Líbia, a menos que
ele esteja disposto a renunciar,
continuará a ser uma potencial
ameaça ao povo líbio”, afirmou
Obama.

Ontem, ele também se movi-
mentou para desmontar a alian-
ça de países críticos à interven-

ção militar. Extraiu o apoio à ope-
ração do primeiro-ministro da
Turquia, Recep Tayyip Erdogan,
e a contribuição de aviões de um
país árabe, o Catar. Assim como
os Bric (Brasil, Rússia, Índia e
China), a Turquia havia critica-
do as operações contra o regime
de Kadafi. Segundo o conselhei-
ro adjunto de Segurança Nacio-
nal da Casa Branca, Benjamin
Rhodes, Erdogan reafirmou seu
“total apoio” à criação da zona

de exclusão aérea na Líbia.
“Acreditamos, e isso é impor-

tante, que o presidente fez esse
telefonema para sublinhar que a
Turquia é total apoiadora da re-
solução do Conselho de Seguran-
ça e dos nossos esforços para pro-
teger os civis líbios”, afirmou, ao
ser questionado sobre a razão de
a Turquia ter sido excluída da
reunião em Paris na qual EUA,
França e Grã-Bretanha decidi-
ram iniciar a operação militar na
Líbia. Rhodes admitiu que Erdo-
gan não se comprometeu a parti-
cipar de ações militares nem das
operações de ajuda humanitária.

Obama reduz número de aviões dos EUA em missão

N um mundo em que a maio-
ria das pessoas consome as
notícias em segurança, tal-
vez numa poltrona confor-

tável usando algum tipo de dispositi-
vo eletrônico, vale lembrar o quanto

o trabalho de reportagem e apuração se
tornou perigoso nos últimos tempos.
Na segunda feira, a libertação de quatro
membros da equipe do New York Times
na Líbia serviu como um poderoso lem-
brete dos perigos que os jornalistas en-
frentam em todo o mundo.

Anthony Shadid, chefe da sucursal de
Beirute do Times; os fotógrafos Tyler
Hicks e Lynsey Addario; e Stephen Far-
rel, repórter e cinegrafista, foram liber-
tados quase seis dias depois de terem
sido capturados no leste da Líbia por
forças leais ao coronel Muamar Kadafi.

Diplomatas turcos intervieram em
prol dos jornalistas e os ajudaram a dei-
xar a Líbia na noite de segunda-feira.

Este final feliz é relativizado pelo fato

de haver tantos jornalistas sob ataque
no trabalho em todo o mundo. O Comi-
tê para a Proteção dos Jornalistas relata
que 852 jornalistas foram mortos desde
1992, quando a organização começou a
acompanhar este dado. Recentemente,
na Líbia, um jornalista da internet e um
repórter da Al-Jazira foram mortos en-
quanto cobriam os combates perto de
Benghazi.

O Newseum, um museu dedicado à
mídia jornalística em Washington, rela-
tou que mais de 160 jornalistas morre-
ram no Iraque desde o início da guerra,
em 2003. O número é maior do que a
soma dos jornalistas mortos nas duas
guerras mundiais, na Coreia e no Vietnã.

Este sempre foi o risco trágico envol-

vido na cobertura de uma guerra.
Mas, com frequência cada vez maior,

os jornalistas são também alvo dos go-
vernos repressivos – na Rússia, no Méxi-
co, nas Filipinas e agora no Oriente Mé-
dio. A Turquia, tão prestativa ao ajudar
nossos jornalistas, possui um histórico
doméstico bastante decepcionante em
relação ao tratamento da mídia turca.

O Comitê para a Proteção dos Jorna-
listas documentou mais de 50 ataques
contra a imprensa na Líbia desde o iní-
cio dos problemas políticos no mês pas-
sado. Eles incluem 33 detenções, 2 ata-
ques contra instalações da mídia, a inter-
ferência nas transmissões e a interrup-
ção do acesso à internet. Ao menos seis
jornalistas locais estão desaparecidos e

as autoridades líbias ainda mantêm sob
custódia quatro jornalistas da Al-Jazira.
A agência France Presse anunciou que
dois de seus jornalistas estão desapare-
cidos na Líbia.

ABBC relatouquetrês deseus jornalis-
tas foram espancados, submetidos a si-
mulações de execução e obrigados a tes-
temunhar a tortura de outros líbios em
alojamentos do Exército. Nos dias de ho-
je, as notícias fluem com tamanha liber-
dade e facilidade – nos sites, aplicativos
para celulares, no Facebook, no Twitter
e no YouTube – que nem parecem ser o
produto de um grande esforço.

Mas a sua produção ainda exige a boa
e velha coragem e perseverança. /

TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

● Dois jornalistas da agência
‘France Presse’ e um fotógrafo
da ‘Getty Images’, detidos no
sábado pelas forças leais ao lí-
der líbio, Muama Kadafi, na re-
gião de Ajdabiya (leste da Líbia),
foram libertados ontem à noite
em Trípoli. Dave Clark e Roberto
Schmidt, e o fotógrafo Joe Rae-
dle, da Getty Images, foram sol-
tos depois que o presidente da
‘France Presse’, Emmanuel
Hoog, enviou ontem uma carta
a Kadafi, pedindo que libertasse
os jornalistas.

EUA resgatam pilotos de F-15 na Líbia
Caça americano cai de madrugada durante missão perto da cidade de Benghazi apenas um dos dois militares a bordo ficou ferido

PATRICK BAZ/AFP

A boa cobertura e o jornalismo corajoso
A recente prisão de quatro
repórteres do ‘Times’ serve
como um poderoso lembrete
do perigo que os jornalistas
enfrentam em todo o mundo
para obter a notícia

TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO. Diplomacia e confrontos

Lourival Sant’Anna
ENVIADO ESPECIAL
BENGHAZI, LÍBIA

Um caça F-15 da Força Aérea
dos EUA caiu, “por falha mecâ-
nica”, às 3 horas, perto do po-
voado de Bu Mariem, 30 km a
leste de Benghazi, informou
ontem o vice-presidente do
Conselho Provisório Líbio, Ab-
dul-Hafiz Ghoga. Os dois tripu-
lantes foram resgatados por
militares rebeldes. Apenas um
deles tinha um ferimento leve
na perna. Ambos foram leva-
dos para o Hotel Al-Fadeel, em
Benghazi, examinados por um
médico e levados embora pela
Força Aérea americana.

Umcomboiodeveículosmilita-
resdasforçasleaisaoditadorMua-
mar Kadafi estava a 35 km de Ben-
ghazi, a “capital” dos rebeldes, às
2 horas da madrugada de ontem,
quando foi bombardeado por um
caça americano. A informação,
confirmada por Ghoga, mostra o
quanto ainda falta para as forças
aliadas neutralizarem a capacida-
de militar do regime líbio.

Ghoga não soube dar detalhes
sobre a extensão do comboio
nem o tipo de veículos e arma-
mento que continha. Segundo
ele, o comboio estava perto da
cidade de Soluk, cerca de 40 km
ao sul de Benghazi, numa estra-
da que corta o deserto e é ligada a
Ajdabiya, cidade 160 km a oeste
de Benghazi ainda com forte pre-
sença das tropas de Kadafi.

“As forças aliadas estão ao lon-
go de toda a costa e seu sistema
de reconhecimento detecta to-
dos os movimentos”, explicou o
líder rebelde, à pergunta sobre

como o comboio tinha sido de-
tectado. A rede de TV Al-Jazira
informou que caças ocidentais
atacaram ontem um avião da For-
ça Aérea leal ao regime que voa-
va em direção a Benghazi.

A situação era bem mais tran-
quila ontem em Benghazi do que
nosdiasanteriores.Aparentemen-
te os combatentes rebeldes estão
conseguindo neutralizar as milí-
ciaspró-Kadafinacidade.Masain-

da há choques esporádicos.
Pela terceira noite consecuti-

va, as forças aliadas bombardea-
ram alvos militares em Trípoli e
em outros pontos do país. Um
dos comandantes das tropas

leais a Kadafi foi morto perto da
capital, informou ontem a TV Al-
Jazira, que identificou o coman-
dante como Hussein El Warfali.

Ghoga desmentiu as versões
do governo, segundo as quais os

bombardeios teriam matado ci-
vis. “Os ataques dos aliados são
muito precisos”, elogiou. “As
imagens mostradas pela TV esta-
tal são de baixas de civis causadas
pelo ataque das forças de Kadafi
contra Benghazi, no sábado.”

Há rumores insistentes de que
um dos filhos de Kadafi teria sido
morto no bombardeio de seu
quartel-general em Trípoli. Uma
versão fala em Khamis, o coman-
dante da principal brigada de eli-
te do regime; outra em Saadi, ex-
jogador de futebol e comandante
das forças especiais. Ontem tam-
bém havia rumores de que o dita-
dor estaria em Sabha, cidade do
deserto em que conta com forte
apoio,acaminhodoexílionoCha-
de ou Níger, aliados de seu regi-
me. Mas a versão caiu por terra
depois que a TV estatal transmi-
tiu à tarde declarações de Kadafi
que teriam sido feitas em Trípoli.
O líder líbio prometeu continuar
lutando contra os rebeldes e as
forças internacionais.

Segundo Ghoga, o número de
mortos na ofensiva de Kadafi
contra Benghazi no sábado su-
biu para 120. O líder rebelde mos-
trou uma máscara antigás que te-
ria sido encontrada na cabine do
avião derrubado no sábado “pe-
lo regime”, segundo ele indício
de que Kadafi pretenderia usar
armas químicas. O piloto do
avião desertou e ia atacar o com-
boio que se dirigia à cidade quan-
do seu avião foi derrubado.

Ghoga disse que rebeldes
avançaram ontem na estrada
que liga Ajdabiya ao complexo
petrolífero de Brega, 70 km a oes-
te. “Com isso, as tropas de Kada-
fi estão cercadas dos dois lados.”

Libertados em
Trípoli jornalistas
da ‘France Presse’

Opinião

Falha técnica. Líbios observam destroços de caça F-15 dos EUA que caiu em Bu Mariem, a leste de Benghazi; os dois pilotos foram resgatados por rebeldes

THE NEW YORK TIMES
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




