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Motim em presídio no
Iraque deixa 17 mortos
Entre as vítimas está um suposto líder da Al-Qaeda iraquiana, que tomou
a arma de um policial e iniciou o levante, além do diretor da unidade
BAGDÁ

Onze membros da Al-Qaeda
no Iraque e seis policiais morreram na madrugada de ontem durante um motim em
uma prisão de Bagdá. O levante foi provocado por Huthaifa
al-Batawi, um líder da AlQaeda acusado de ter organizado um atentado contra a catedral católica da capital em

outubro, que matou 46 fiéis e 7
policiais, informaram as autoridades. Batawi está entre os
mortos.
Omotim, quedurouvárias horas, também provocou a morte
do general Moayed al-Sayed, diretor da unidade de luta antiterror, localizada no bairro de Karrada.
“Este incidente tinha sido
bem preparado”, informou o ge-

neral Qassem Atta, porta-voz do
comando de operações de Bagdá. “Os criminosos eram todos
importantes membros do Estado Islâmico no Iraque (o ramo
iraquiano da Al-Qaeda)”, acrescentou. O governo ordenou a investigação do caso.
Segundo testemunhas, Batawi tomou a arma de um policial
enquanto era levado para interrogatório e disparou contra os

agentes de segurança.
Um funcionário do Ministério
do Interior disse que Batawi seria interrogado sobre possíveis
planos do grupo para vingar a
morte de Osama bin Laden, na
semana passada no Paquistão.
Batawi conseguiu soltar vários
companheiros.Quatro dosamotinados tentaram fugir, mas acabaram sendo mortos pelos agentes penitenciários. Outros sete
se entrincheiraram na prisão até
que o último deles foi morto às
4h30, disse o general Atta.
Quando foi preso em novembro com outros sete membros
do grupo, Batawi foi apresentado à imprensa como o líder em
Bagdá da Al-Qaeda. Apesar das
derrotas sofridas nos últimos
anos o grupo ainda é atuante e é
suspeito deser o responsávelpelo ataque suicida com um carrobomba lançado na quinta-feira
contra um posto policial na cida-
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Bagdá. Iraquianos carregam caixão de militar morto no motim
de de Hilla, no qual morreram 24
pessoas. O motim fez ressurgir,
novamente,aquestãosobre acapacidade das forças iraquianas
para assumir a segurança do
país,quandofaltam menosdeoi-

Instituição acusa Keiko
de compra de votos
A candidata Keiko Fujimori teria distribuído comida na capital, Lima, em troca de votos para o segundo turno das eleições
presidenciais no Peru, que ela
disputará no dia 5 com Ollanta
Humala. A denúncia foi feita à
imprensa por Rosa Castillo,
coordenadora da entidade filantrópica Clube das Mães do Peru.
No país, é comum que candidatos visitem instituições do tipo
durante as eleições em busca de
votos. A equipe da campanha da
filha do ex-presidente Alberto
Fujimori não foi encontrada para comentar a denúncia.

DAMASCO

Um menino de 12 anos foi morto
ontem durante bombardeio e tiroteiona cidadede Homs,região
central da Síria, um dos focos do
levantede sete semanas contra o
regimeautocráticodeBashar Assad.
A morte coincidiu com uma
ampla repressão na cidade costeira de Banias, onde os ativistas
informaram sobre a prisão de
mais de 200 pessoas, entre elas
um menino de 10 anos.
“Parece que a prisão do menino foi uma punição contra os
paisdele”, declarou Rami AbdulRahman, diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos.
Ele disse que a água, a eletricidade e praticamente todo o tipo
de comunicação foram cortados
em Banias desde que o Exército
envioutanquesàcidade,nosábado. Segundo outro ativista, pelo
menos seis pessoas foram mortas em Banias nesses dois dias.
O levante em todo o país, que
tem23milhõesde habitantes,representa o maior desafio aos 40
anos de regime da família Assad.
Bashar Assad, que assumiu o poder em 2000, após a morte de
seu pai, lançou uma campanha
de prisões e violenta repressão
para conter a revolta, apesar do
aumentodacondenaçãointernacional.
Mais de 580 civis e 100 soldados foram mortos desde o início
darevolta,segundogruposdedefesa dos direitos humanos.
A ofensiva em Banias ocorre
após uma operação em larga escala na cidade sulista de Deraa,
onde cerca de 50 moradores foram mortos nos 11 dias de cerco.
Assadproibiu aentradade jornalistas estrangeiros no país, dificultando a confirmação das informações de forma independente. Homs, assim como várias
outras cidades, está cercada por
tanques e soldados e as linhas telefônicas foram cortadas.
A revolta começou em meados de março, em meio à chamada primavera árabe – levantes
quelevaramàdeposição dospresidentes do Egito e da Tunísia –,
após a prisão de um adolescente
que havia pichado slogans contra o regime Assad na cidade de
Deraa. / AP

ITÁLIA

Refugiados líbios são
resgatados do mar
FRANCESCO MALAVOLTA/EFE

Salva-vidas e pescadores italianos conseguiram salvar ontem
cerca 500 refugiados que viajavam em um barco que encalhou
na Ilha da Lampedusa, sul da
Itália. “Conseguimos resgatar
todos, acreditamos não haver
vítimas”, informou o porta-voz
Vittorio Alessandro. A água teimava em jogar o pesqueiro em
que estavam os refugiados líbios contra uma encosta rochosa. Os patrulheiros tiveram dificuldade para chegar ao local,
por causa da ressaca e da baixa
profundidade da água. A operação foi tida como um milagre.
BAHREIN

Estado de emergência
será suspenso no dia 1º
As autoridades do Bahrein anunciaram ontem que suspenderão
no dia 1.º o estado de emergência que vigora no país desde 15
de março. A medida foi adotada
para conter os protestos que
cobravam mudanças políticas.
Ao menos 24 pessoas morreram
nos confrontos durante a maior
manifestação e outras 4 na prisão. Vinte e uma pessoas estão
sendo julgadas por um tribunal
de exceção. A próxima sessão,
da qual só os advogados e parentes poderão participar, está marcada para quinta-feira.

Equatorianos aprovam referendo
com restrições à imprensa

QUITO

O presidente do Equador, Rafael
Correa, conseguiu a aprovação
no referendo realizado no sábado de suas propostas para reformar o Judiciário e regular a imprensa. Entre as mudanças propostasestáumareformaquepermitirá ao governo impedir que o
proprietário de uma empresa de

to meses para a retirada dos 45
mil soldados americanos que
permanecem no Iraque. O presídio de Karrada abrigava 220 detentos, entre eles 38 supostos
membros da Al-Qaeda. / AFP

PERU

Confrontos
matam menino
sírio de 12 anos

Medida permitirá a reforma
do Judiciário e a proibição de
que donos de meios de
comunicação tenham
outros interesses comerciais

Internacional A13

comunicação tenha outros interesses comerciais, além de responsabilizar os jornalistas por
suas matérias – medida vista pelos críticos como uma ameaça à
liberdade de expressão.
“Obtivemos uma nova vitória
eleitoral contundente”, disse o
presidente. Os resultados são
um indicador de uma possível
reeleição de Correa, de 48 anos,
em 2013. Apurados 33% dos votos, nove das dez reformas apresentadas por Correa receberam
um apoio de 50,2%, segundo o
Conselho Nacional Eleitoral.
A oposição disse que a votação
foi marcada por fraudes. No entanto,umorganismo deobserva-
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Festa. Correa celebra vitória
que lhe dará mais poderes
çãointernacionalconsideroucomo “legítimo” o referendo equatoriano. “Foi um processo regular,legítimo, alogísticafoicorretaeaparticipaçãoocorreudefor-

ma adequada”, disse o chefe
da União Interamericana de
Organismos Eleitorais, o costa-riquenho Joseph Thompson.OsobservadoresdaOrganizaçãodos EstadosAmericanos (OEA) não emitiram nenhuma nota sobre a votação.
Um total de 11,15 milhões
deequatorianos foramconvocados às urnas para o referendo de dez perguntas, cinco
das quais sobre mudanças
constitucionais e as outras
cinco sobre mudanças legais,
quedeverãoserratificadaspelo Senado.
Comaaprovação,Correaterá o poder de nomear um dos
três membros do painel responsávelpelareformadoJudiciário e apontar os juízes da
Suprema Corte e de tribunais
de instância inferior. Os aliados do presidente escolherão
os outros dois membros. / AP

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A13.

Dissidente cubano morre
4 dias depois de ser detido
HAVANA

A oposição cubana denunciou
que o dissidente Juan Wilfredo
Soto García, de 46 anos, morreu
ontem, quatro dias depois de ser
detidopelapolícia,supostamente golpeado na cabeça. Soto García era um ex-preso político que
militava no Fórum Antitotalitário Unido e era conhecido no
meio como “O Estudante”, por
ter sido preso pela primeira vez
aos 16 anos. A versão oficial da
causa da morte do dissidente foi
dadapelosmédicosqueoatenderam: uma pancreatite. O governo, que considera os opositores
“mercenários” que recebem di-

nheiro dos EUA, não se pronunciou sobre o caso. Fontes de um
hospital da cidade de Santa Clara, a300 quilômetros de Havana,
informaram apenas que Soto
Garcíafoiinternadonamadrugada de sábado. Segundo o dissidente Guillermo Fariñas, que teria conversado com Soto García
antes de sua morte, o ativista teria sido abordado por policiais
na quinta-feira no parque Vidal,
apenas por estar sentado ali. Os
agentes teriam mandado Soto
García circular, mas ele teria insistido em permanecer no local,
por ser um homem livre. Ele foi
golpeadoedetidoporgritardizeres contra o governo. / EFE e AFP

