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Pressionado pelo vazamento
radioativo em Fukushima,
no Japão, pela opinião públi-
ca e pela oposição, o governo
da chanceler alemã, Angela
Merkel, determinou, em
maio, a extinção gradual de
seu programa nuclear até
2022. A desativação dos 17
reatores em atividade no país
– responsáveis pela produ-
ção de 22% da energia consu-
mida pelos alemães – deverá
custar cerca de€ 40 bilhões.
A nova política energética
investirá em fontes alternati-
vas e adotará novas medidas
de estímulo à redução do con-
sumo – como incentivos fis-
cais para construções de bai-
xo gasto de eletricidade. O
programa prevê também a
redução de 10% no consumo.
No dia 8, os deputados da
Suíça – onde cerca de 40% da
energia vem de centrais nu-
cleares – aprovaram uma lei
que amplia a busca por fon-
tes alternativas de energia no
país.

O governo de Uganda vai dar
sprays de pimenta a mulheres
jovens para ajudá-las a
afastar estupradores.
Segundo a polícia, os
abusos sexuais con-
tra crianças e os
estupros são os
dois crimes mais
registrados no país.
Ao todo, 709 estu-
pros e 7.564 casos de
abusos contra crianças fo-
ram registrados em 2010, de
acordo com a polícia.

NOVA ZELÂNDIA

A cidade de Christchurch, na
Nova Zelândia, foi abalada on-
tem por um terremoto de mag-
nitude 6 na escala Richter, qua-
tro meses após outro tremor,
de 6,3 graus, que deixou 181 mor-
tos. Segundo a Defesa Civil neo-
zelandesa, dez pessoas sofre-
ram ferimentos leves e nenhu-
ma morte foi registrada. Alguns
prédios sofreram danos. Pedras
desprenderam-se e rolaram
montanhas abaixo. Ainda de
acordo com a Defesa Civil, duas

pessoas foram resgatadas de
uma igreja danificada. Não hou-
ve outros relatos de pessoas pre-
sas em escombros. Partes da
cidade foram afetadas pelo acú-
mulo de água.

Governo usará spray de
pimenta contra estupro

Autoridades do Iêmen prende-
ram ontem vários suspeitos de

envolvimento no ataque ao
complexo do presiden-

te Ali Abdullah Saleh,
no dia 4, que o dei-
xou com ferimentos
graves. Eles serão
indiciados por tenta-

tiva de assassinato.
Outras sete pessoas

ficaram feridas e sete
morreram no atentado,

cuja autoria o governo atribui a
uma tribo opositora.

Suspeitos de ataque
a Saleh são detidos

Coreia do Norte pode
ter bomba, diz ministro
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A Itália rejeita apoiar uma even-
tual declaração de independên-
cia por parte das autoridades pa-
lestinas e insiste que o reconheci-
mento do novo Estado exigiria
uma declaração do Hamas de
que aceita e respeita a existência
de Israel. O anúncio foi feito on-

tem pelo primeiro-ministro ita-
liano, Silvio Berlusconi, em uma
reunião em Roma com o premiê
israelense, Binyamin Netanya-
hu.

Israel lidera uma campanha
mundial para conter o apoio a
um eventual reconhecimento
unilateral da independência dos
palestinos durante a Assembleia-
Geral da ONU, em setembro.

A Itália é a primeira entre as
principais potências do G-8 a ne-
gar categoricamente a possibili-
dade de uma independência pa-
lestina, o que foi celebrado pela
diplomacia israelense como
uma vitória. “Não pensamos que
uma solução unilateral possa aju-
dar a fazer avançar a paz, nem
pelos palestinos nem pelos israe-
lenses”, disse Berlusconi. Para
ele, o “objetivo principal” é con-
seguir antes que o Hamas reco-
nheça a existência de Israel.

Berlusconi já teria dado seu re-
cado ao presidente da Autorida-
de Palestina, Mahmoud Abbas,

insistindo que não apoiará a de-
claração durante a Assembleia-
Geral da ONU. “A forma de fazer
avançar o processo de paz é via

negociação”, disse. Berlusconi
também ofereceu a Sicília como
sede de uma cúpula de paz entre
israelenses e palestinos para ten-

tar relançar a negociação.
“Não há melhor amigo de Is-

rael que Berlusconi”, disse Ne-
tanyahu, insistindo que a posi-
ção de Roma deve servir de “mo-
delo”. Para ele, um voto na ONU
reconhecendo os palestinos afe-
taria o processo de paz.

O italiano garantiu ser a favor
de um “ Plano Marshall” para re-
construir a economia palestina.
A Itália elevou a representação
palestina em Roma para a condi-
ção de embaixada. A medida se-
ria uma forma de incentivo para
que os palestinos continuem a
negociar.

Podem apoiar Estado
palestino na ONU
● Espanha
● Irlanda
● França
● Grã-Bretanha
● Rússia

Recusam reconhecimento
do novo Estado na ONU
● Itália
● Alemanha
● EUA
● Holanda
● Polônia

Especial. Os direitos dos passageiros
afetados pelas cinzas do vulcão chileno
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● Imunidade judicial
Italianos decidiram acabar com
a imunidade judicial do premiê.
Lei impedia que ele fosse
julgado por crimes dos quais
é acusado

● Energia nuclear
Programa nuclear italiano foi pa-
ralisado em 1990. Em 2008, no
início do atual mandato de Berlus-
coni, o debate voltou à tona e o
governo aprovou a construção de
novas usinas. O uso de energia
atômica, no entanto, foi rejeitado
ontem pela população

● Privatização da água
Eleitores foram contra a propos-
ta que previa a privatização do
setor de abastecimento de água
até o fim do ano. Governo tinha
argumentado que a lei era neces-
sária para eliminar o desperdício

● Aumento das tarifas de
fornecimento de água
Medida para aplicar leis de mer-
cado no preço da água. Padres e
freiras da Igreja Católica fizeram
campanha para rejeitar a lei, afir-
mando que o acesso à água é
direito básico que não deve ser
submetido a regras do tipo

UGANDA IÊMEN JAPÃO COREIAS

Itália rejeita reconhecer
Estado palestino na ONU

ROMA

Duas semanas após uma pesa-
da derrota nas eleições regio-
nais da Itália, o primeiro-mi-
nistro Silvio Berlusconi so-
freu um novo revés político on-
tem. Em um referendo inicia-
do no domingo, os italianos de-
cidiram acabar com a imunida-
de judicial do premiê. O pro-
grama nuclear, a privatização
e o encarecimento das tarifas
do fornecimento de água – de-
fendidos por Berlusconi – tam-
bém foram anulados, por cer-
ca de 95% do eleitores.

Desde 1995 um referendo do
tipo não alcançava o quórum de
50%, exigido pela legislação ita-
liana para a validar as determina-
ções dessas consultas popula-
res. Ontem, o comparecimento
às urnas foi de aproximadamen-
te 57% dos eleitores italianos.

“O alto comparecimento ao re-
ferendo demonstra a vontade de
participação dos cidadãos sobre
nosso futuro que não pode ser
ignorada”, reconheceu Berlusco-
ni em um comunicado. No texto,
o premiê afirmou que o governo
e o Parlamento do país terão de
“aceitar plenamente” os resulta-
dos do referendo.

Durante a tarde, antes do en-
cerramento da votação, Berlus-
coni recebeu a imprensa acom-
panhado do primeiro-ministro
de Israel, Binyamin Netanyahu
(mais informações nesta página),
dando como certa a derrota. “A
Itália prepara-se para dizer
adeus à energia atômica e terá de
apostar nas fontes renováveis
(de energia)”, afirmou.

O programa nuclear italiano ti-
nha sido completamente parali-
sado em 1990, quando a última
das quatro usinas que operavam
no país foi desligada, segundo
uma legislação aprovada três
anos antes.

Em 2008, no início do atual
mandato de Berlusconi, o deba-
te voltou à tona e o governo apro-
vou a construção de quatro usi-
nas para que, até 2030, a fonte
nuclear representasse 25% da
energia consumida na Itália.

Atualmente, o país importa
10% da energia que consome das
centrais nucleares francesas.

Na questão atômica, o referen-
do questionou se os eleitores
aprovavam o aval do Parlamento

à energia nuclear. Após o inciden-
te na central de Fukushima, no
Japão, Berlusconi tinha aprova-
do uma lei que postergava o iní-
cio da construção das novas usi-
nas na Itália, mas não cancelava
o projeto. A intenção do gover-
no, segundo o premiê explicou,
era ganhar tempo, para que o me-
do causado pelo acidente japo-
nês ficasse no passado.

A manobra, porém, não funcio-
nou. A Justiça exigiu que a ques-

tão nuclear fosse incluída no re-
ferendo de qualquer maneira.

Abstenção. Com a certeza de
que sua situação política está
complicada – depois da derrota
em seus principais redutos elei-
torais, como Milão, nas últimas
eleições regionais –, Berlusconi
optou por não defender as leis
aprovadas por seu gabinete nas
semanas anteriores ao referen-
do. Preferiu apostar no baixo

comparecimento dos italianos a
consultas populares do gênero.

Na quinta-feira, o premiê afir-
mou que não votaria, dizendo
que o referendo era “inútil”. Pou-
co depois, afirmou que se abster
era “um direito dos cida-
dãos”,em um claro sinal para
que seus partidários não compa-
recessem à votação. Para analis-
tas políticos, essa atitude de Ber-
lusconi indica que o premiê teria
perdido a confiança em seu elei-

torado.
Os resultados do referendo

dão sinal verde para a Justiça
prosseguir com o processo que
acusa Berlusconi de manter con-
tatos sexuais com uma menor, a
marroquina Karima el-Mahroug,
conhecida como “Ruby”. O pre-
miê responde também a acusa-
ções de fraude, evasão de divi-
sas, estelionato e suborno rela-
cionadas a suas empresas. / AFP e

REUTERS

Quatro meses após terremoto, abalo
de magnitude 6 assusta Christchurch
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A Tokyo Electric Power Com-
pany (Tepco), que administra a
usina nuclear de Fukushima, no
Japão, anunciou ontem a desco-
berta de estrôncio radioativo
no mar perto do complexo. Se-
gundo a empresa, o nível de es-
trôncio-90 é 53 vezes superior
ao nível de segurança determi-
nado pelo governo. Os especia-
listas advertem que o estrôncio,
produzido na fissão dos átomos
de urânio e cuja vida média é de
29 anos, pode causar câncer ós-
seo e leucemia.

STEFANO RELLANDINI/REUTERS

Estrôncio radioativo é
achado em Fukushima

O ministro da Defesa da Coreia
do Sul, Kim Kwan-jin, disse on-
tem em uma audiência no Parla-
mento do país que a Coreia do
Norte pode ser capaz de insta-
lar uma ogiva nuclear miniaturi-
zada em um míssil. Ele adver-
tiu, no entanto, que o governo
sul-coreano não tem evidências
de inteligência para comprovar
isso. “Pelo tempo que se passou
desde o último teste (em 2009)
é possível que eles tenham con-
seguido isso (criar a ogiva)”,
afirmou o ministro.

Berlim também
fechará usinas

Fraude,
suborno e
prostituição

● ‘Rubygate’
Berlusconi é acusado de ter
pagado por sexo com a
marroquina Karima el-Mahroug,
a ‘Ruby’, em 2010, quando a
jovem ainda era menor

● Caixa 2
Premiê é acusado de inflar pagamentos
de direitos de transmissão de
sua empresa de comuni-
cação para criar fun-
dos ilegais

● Transação ilegal
Berlusconi é suspeito de subor-
nar um advogado britânico com

US$ 600 mil, em 1997, para
omitir detalhes ilegais

de uma transação

Berlusconi sofre 2ª derrota nas urnas
em 15 dias e perde imunidade judicial

Repúdio. Eleitores romanos comemoram a derrota das propostas de Berlusconi em referendo
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Referendo. Comparecimento acima do padrão demonstrou que 95% dos eleitores italianos são contra as principais propostas
do governo de centro-direita da Itália; programa nuclear é suspenso antes de começar, assim como a privatização do serviço de água
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




