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Ataque próximo a
Homs deixa 3 mortos

SÍRIA

Eleito em março, Michel Mar-
telly (foto) assumiu ontem o
governo haitiano prometendo
reconstruir a capital, devas-
tada após o terremoto
de 2010. Disse ainda
que vai desenvolver
o interior, até então
negligenciado, cons-
truir um Exército mo-
derno e arrumar
meios de financiar o sis-
tema de educação haitiano.
Durante a posse, da qual partici-
param personalidades como o
ex-presidente dos EUA Bill Clin-
ton, houve queda de energia.

Em posse, Martelly diz
que reconstruirá capital

HAITI

Um brasileiro foi preso na sex-
ta-feira em Islamabad, no Pa-
quistão, depois de atrapalhar o
período de orações dentro de
uma mesquita. De acordo com
informações do Ministério das
Relações Exteriores, Rodrigo
Moreto Cubek é do Paraná e foi
detido por policiais paquistane-
ses por “perturbação da ordem
pública”. Jornais paquistaneses
informaram que Cubek inter-
rompeu o serviço religioso aos
gritos, com exaltações ao cris-
tianismo e à Virgem Maria. A
imprensa paquistanesa infor-

mou também que o brasileiros
estava com seu visto de turista
vencido.

Um advogado foi contratado
pelo governo brasileiro para
tentar tirar o paranaense da ca-
deia e trazê-lo de volta ao Bra-
sil. De acordo com o Itamaraty,
a expectativa é que isso possa
acontecer no início da próxima
semana. O Ministério das Rela-
ções Exteriores tem mantido
contato com a família de Cubek
desde que o incidente foi infor-
mado pela embaixada brasileira
no Paquistão. / RENATO ANDRADE

Paranaense é detido no Paquistão por
perturbar serviço religioso em mesquita

UGANDABRASILEIRO PRESO

Depois de ser criticado por líde-
res ocidentais e grupos de defesa
dos direitos humanos, o parla-

mento do país adiou anteon-
tem a decisão sobre uma

lei que prevê pena de
morte para alguns ti-
pos de atos homosse-
xuais – como fazer se-

xo com menor de idade,
deficiente físico ou men-

tal, ou estuprar pessoas do
mesmo sexo. Também pode-

riam ser processadas pessoas que
ajudassem outro a realizar um
“ato homossexual” ou não denun-
ciassem homossexuais.

Talita Eredia

Os repórteres são proibidos de
chegar às cenas de crime antes
de a polícia ter verificado o local.
Concorrentes andam juntos e co-
brem as mesmas histórias, abrin-
do mão da exclusividade. Nas co-
berturas, não usam roupa ou car-
ro que identifiquem o jornal, ape-
nas um crachá. Com regras de
segurança mais rígidas, os profis-
sionais da imprensa mexicana
tentam sobreviver para ir além
da autocensura.

A descrição do trabalho de um
jornalista na guerra contra o nar-
cotráfico foi feita pelo diretor
editorial do jornal El Siglo de Tor-
reón, Javier Garza Ramos. Em
entrevista ao Estado, ele afirma

que os cartéis não são identifica-
dos nos textos sobre homicídios
e confrontos entre gangues, “pa-
ra não criar um ‘placar’ entre gru-
pos rivais” e para não converter
o jornal em alvo das máfias.

O prédio em que o jornal fun-
ciona tem apenas duas entradas,
fortemente vigiadas. Segundo
Garza, a área de atendimento ao
público para venda de anúncios
está separada do restante do pré-
dio. A redação e os escritórios
têm acesso restrito. “Na reda-
ção, estabelecemos modos de co-
mo repórteres e editores devem
atender telefonemas para evitar
dar dados pessoais e sempre in-
formar quando receber chama-
das suspeitas”, conta o diretor.

“Não acreditamos em coletes
à prova de balas ou porte de ar-
mas para jornalistas. A experiên-
cia nos mostra que, se um grupo
criminoso quer sequestrar ou
matar um jornalista, o fará de
qualquer forma. O que podemos
fazer é tomar cuidado com as ro-
tas de transporte e adotar medi-

das de precaução nas ruas”, afir-
ma Garza.

Diante da corrupção policial,
os repórteres também são orien-
tados a não questionar policiais
sozinhos, apenas quando acom-
panhados de outros jornalistas.

Busca por proteção. Em mar-
ço, cerca de 700 veículos de co-
municação mexicanos assina-
ram um acordo com diretrizes
para a cobertura de violência.
Desde 2006, mais de 30 jornalis-
tas foram mortos no país, que é
considerado um dos mais violen-
tos para a profissão. São raros os
casos em que os culpados foram
punidos.

Entre os dez pontos do acordo
estão dez critérios editoriais co-
muns (mais informações abaixo).
“O acordo diz que organizações

jornalísticas devem proteger
seus profissionais e dar exem-
plos de como isso pode ser feito.
Mas não vejo como um pacto na-
cional cria diretamente prote-
ção aos jornalistas. Não há nada
de novo no texto aprovado”, afir-
ma Mike O’Connor, represen-
tante do Comitê de Proteção aos
Jornalistas (CPJ) no México.

O governo mexicano pouco
pode fazer para impedir os ata-
ques contra a imprensa e as duas
últimas tentativas de ação não
obtiveram sucesso. Há nove me-
ses, o presidente Felipe Calde-
rón criou uma Promotoria espe-
cial para a investigação de cri-
mes contra jornalistas e prome-
teu a criação de um programa de
proteção para profissionais de
imprensa sob ameaça. O primei-
ro depende de verba e as investi-

gações estão congeladas; o se-
gundo está em planejamento.

“A maior parte do México vive
em guerra, onde autoridades
não têm poder armado para en-
frentar os cartéis, que acabam
exercendo a verdadeira autorida-
de. Facções usam ameaças e su-
bornos para controlar funcioná-
rios do governo. São esses gru-
pos que matam jornalistas para
evitar que o público receba infor-
mações sobre a violência. O úni-
co modo de Calderón garantir a
liberdade de imprensa é ganhar
essa guerra”, diz O’Connor.

Redes sociais. A publicação de
informações em sites como o
Twitter e o Facebook tem sido
uma alternativa para romper o
apagão informativo causado pe-
la autocensura da imprensa. O
diretor do jornal de Torreón
acredita que a internet ajuda a
divulgar a notícia de maneira efe-
tiva, mas também dá margem pa-
ra que circulem rumores sem
apuração sobre casos que não
existem. “Criminosos podem
aproveitar as redes para plantar
informações”, afirma Garza.

“Nossos repórteres postam
na conta do jornal no Twitter
(@torreon), mas seguem os mes-
mos parâmetros de apuração pa-
ra checar a veracidade dos fatos.
O imediatismo da internet não é
pretexto para dar notícia falsa”,

explica o diretor.
O jornal Vanguardia, da cida-

de de Saltillo, fez uma campanha
online no Twitter cobrando fon-
tes de informação oficiais. A polí-
cia municipal e várias autorida-
des estatais abriram contas no
microblog, facilitando a divulga-
ção das áreas de risco na web.

O representante do CPJ no
México ressalta que as redes so-
ciais não substituem o trabalho
jornalístico de reportagem.
“Nunca se sabe a fonte da infor-
mação”, afirma.

Parlamento adia decisão
sobre legislação anti-gay

● Condenar o uso da violência

● Não se converter em porta-voz
involuntário de criminosos

● Dimensionar a informação

● Atribuir responsabilidades

● Não prejulgar culpa

● Respeitar vítimas e menores

● Participação dos cidadãos

● Reforçar medidas para a
proteção de jornalistas

● Manter a solidariedade com
colegas de profissão de qual-
quer veículo de comunicação

JAPÃO

‘WikiLeaks da
violência’ burla
censura da mídia

Operário morre no
interior de usina nuclear

● Um estudante de computação
anônimo do norte do México é
responsável pelo Blog del Narco,
no qual são publicados vídeos e
fotos da violência no país. O mate-
rial, todo recebido por e-mail, é
publicado sem nenhum tipo de
checagem. “Investigação é traba-
lho para a polícia, mantenho um
simples blog”, afirma o responsá-
vel. O site faz denúncias de cor-
rupção da polícia, ataques e exe-
cuções de traficantes sem ne-
nhum tipo de censura. / T.E.

Sob mira, jornalismo
mexicano adota
pacto pela segurança

O francês Dominique Strauss-
Kahn assumiu o comando do
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) em novembro de
2007, para mandato de cinco
anos. Indicado pela União Euro-
peia, recebeu na época apoio pú-
blico dos EUA, Brasil, Argenti-

na, Chile e Índia. Em março, vi-
sitou o País e reuniu-se com a
presidente Dilma Rousseff, a
quem manifestou preocupação
com o sobreaquecimento da
economia brasileira.

De 1997 a 1999, foi ministro
de Finanças da França e respon-

sável pela redução do déficit pú-
blico para que o país adotasse o
euro como moeda. Renunciou
ao cargo após ser alvo de inves-
tigação em escândalo de corrup-
ção. A Justiça o absolveu, argu-
mentando que ele havia altera-
do documentos, mas que isso
não configurava falsificação.

Strauss-Kahn nasceu em Pa-
ris em 1949 e passou parte da in-
fância no Marrocos. É doutor
em Economia e formado em Di-
reito, Administração de Empre-
sas, Ciência Política e Estatísti-
ca. Casado com a jornalista fran-
cesa Anne Sinclair, tem 3 filhos.

Forças de segurança leais ao
presidente da Síria, Bashar As-
sad, atacaram ontem a cidade
de Talkalakh, próxima a Homs,
informou a emissora britânica
BBC. Ativistas e testemunhas
disseram que pelo menos três
pessoas morreram. A localidade
é próxima à fronteira Síria com
o Líbano. Ontem, mais de 500
refugiados sírios cruzaram o
limite entre os países na dire-
ção do território libanês, in-
cluindo cidadãos feridos duran-
te a onda de protestos contra
Assad. Mais de 775 pessoas já
foram mortas pelo regime.

Diretor do FMI é
preso sob acusação
de abuso sexual
Dominique Strauss-Kahn teria atacado uma funcionária de hotel
em Nova York; francês embarcava para Paris e foi retirado de avião

UESLEI MARCELINO/REUTERS–3/3/2011

Um trabalhador da usina nu-
clear de Fukushima, danificada
pelo terremoto seguido de tsu-
nami que arrasou parte do Ja-
pão em 11 de março, morreu on-
tem enquanto carregava mate-
riais em um edifício da central,
informou a agência japonesa
Kyodo. A empresa operadora da
usina, indicou que não foram
encontrados resíduos de subs-
tâncias radioativas no corpo do
funcionário, que não apresenta-
va ferimentos aparentes. Os téc-
nicos avançam lentamente nas
operações para evitar vazamen-
to radioativo.

PERFIL

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Minutos antes de decolar em um
voo de Nova York para Paris, o
diretor-gerente do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), Domi-
nique Strauss-Kahn, foi preso
por autoridades americanas den-
tro de avião da Air France sob a
acusação de ter atacado sexual-
mente uma camareira de um ho-
tel da região do Times Square.

Considerado até ontem como
o mais forte adversário para con-
correr contra o presidente da
França, Nicolas Sarkozy, na elei-
ção presidencial do ano que
vem, Strauss-Kahn teria atacado
uma camareira de 32 anos quan-
do ela entrou no quarto para fa-
zer a limpeza.

Segundo a polícia, Strauss-
Kahn saiu nu do banheiro e teria
tentado abusar sexualmente da
funcionária. A mulher, cujo no-
me não foi divulgado, conseguiu
se desvencilhar e informou ou-
tros funcionários do hotel, que
chamaram os policiais.

Autoridades policiais america-
nas apuraram que o executivo
embarcaria para a França e agi-
ram rapidamente para prendê-
lo. A camareira sofreu ferimen-
tos leves.

Até a noite de ontem, o diretor
do FMI não havia se manifesta-
do. Por ser noite de sábado em
Washington, a entidade não ti-
nha destacado ninguém para co-
mentar o episódio e, provavel-
mente, esperaria os fatos serem
esclarecidos para divulgar uma
nota. Na França, madrugada do

domingo, ninguém do governo
ou da oposição deu declarações.

No avião. Strauss-Kahn estava
detido na noite de ontem em
uma unidade da polícia de Nova
York, onde seria interrogado. A
prisão ocorreu às 16h45 em Nova
York (17h45 de Brasília). O co-
mandante do voo da Air France
já havia anunciado o fechamen-
to das portas do avião quando
recebeu a ordem para parar. Ofi-
ciais de justiça americanos entra-
ram no avião e, diante de todos
os passageiros, prenderam o ho-
mem mais poderoso do FMI.

Strauss-Kahn seria levado à
presença de um juiz ainda na noi-
te de ontem. “Ele será questiona-
do sobre a sua conexão com o
ataque sexual contra uma cama-
reira em um hotel no início da
tarde”, disse o porta-voz da polí-
cia, Paul Browne.

Um dos mais respeitados eco-
nomistas da França, Strauss-
Kahn entrou para a política nos
anos 1980. Além de deputado,
exerceu o cargo de ministro das
Finanças durante o governo do
premiê Lionel Jospin até 1999.
No FMI desde 2007, ganhou no-
toriedade internacional, apesar

de ter sido criticado por não ter
antecipado a crise financeira
que eclodiu no ano seguinte.

Neste período, o diretor do
FMI foi acusado de ter mantido
relações com uma de suas asses-
soras, Piroska Nagy, húngara,
economista e funcionária do
FMI. Na época, ele disse que la-
mentava muito o incidente e
aceitava a responsabilidade por
isso. “Pedi desculpas por isso ao
Conselho, à equipe do FMI e à
minha família.”

Casado com Anne Sinclair,
Strauss-Kahn passou parte de
sua infância no Marrocos. Na úl-
tima eleição francesa, chegou a
tentar a candidatura, mas aca-
bou não sendo o escolhido. Des-
ta vez, ele era considerado o favo-
rito para a indicação do Partido
Socialista e estava à frente de Ni-
colas Sarkozy nas pesquisas.

Caso não consiga provar ino-
cência no episódio, o economis-
ta pode ver o fim de suas ambi-
ções eleitorais na França no que
deve ser o maior escândalo políti-
co do país nos últimos anos, alte-
rando o cenário para a disputa
do ano que vem. Sarkozy, que en-
frentava queda de popularidade,
tende a ser o mais favorecido e
os socialistas precisarão se unir
em torno de outro nome.

Hoje, Strauss-Kahn se reuni-
ria com a chanceler da Alema-
nha, Ângela Merkel, para discu-
tir questões ligadas à crise econô-
mica de países europeus como
Grécia e Portugal. O diretor do
FMI também participaria de en-
contro, em Bruxelas, com autori-
dades europeias.

PAUL BROWNE
PORTA VOZ DA POLÍCIA DE
NOVA YORK
“Ele será questionado sobre a
sua conexão com o ataque sexual
contra uma camareira em um
hotel no início da tarde”

Jornais criam protocolo
para coberturas de
casos de narcotráfico e
assim pretende proteger
os profissionais da área

ACORDO EDITORIAL

Dominique Strauss-Kahn,

Novo escândalo. Strauss-Kahn, homem forte do FMI, foi detido por suspeita de abuso sexual

Dirigente esteve no Brasil em
março e encontrou-se com Dilma

DIRETOR-GERENTE DO FMI

● Interrogatório

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




