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Depois de provocar transtornos
no Brasil, Uruguai, Chile, Para-
guai e Argentina, o vulcão chile-
no Puyehue-Cordón Caulle fez
uma nova vítima, dessa vez do
outro lado do mundo: a Nova Ze-
lândia. No final de semana, vá-
rios voos domésticos e interna-

cionais das companhias Wantas
e Jetstar foram cancelados por
causa das cinzas vulcânicas.

IRLANDESA

Websfera O melhor da internet

30
pessoas ficaram feridas em um
protesto contra o U2 na Irlanda.
O grupo é acusado de evitar o
país para não pagar imposto.
“Vocês pagam imposto tam-
bém”, dizia uma faixa.

HAARETZSIDNEY MORNING HERALD

Luiz Raatz

Palin irá à estreia de
filme sobre sua vida

THE HUFFINGTON POST

O magnata russo Mikhail
Prokhorov, dono do New Jersey
Nets, um dos times da NBA, se
tornou o líder do partido russo
Causa Justa, de olho na sucessão
de Dimitri Medvedev. Ele diz
que esperará as eleições legislati-
vas para decidir se concorrerá.

Dono de time da NBA
cogita presidir a Rússia

Casal é preso por roubar
relíquias de Auschwitz

THE NEW YORK TIMES

●✽
AHMED
H. ZEWAIL
GLOBAL VIEW POINT

Vulcão chileno já afeta
voos na Nova Zelândia

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

●✽
ROGER
COHEN
THE NEW YORK TIMES

Redes sociais para
conter o extremismo
Tecnologia pode ajudar em ações contra o autoritarismo

N em no banheiro mas-
culino dos vastos es-
critórios do Google
em Nova York é possí-
vel fugir da enxurrada
de novas ideias que ali-

menta esse gigante. Em vez de olhar
para um espaço vazio, vi diante de
meus olhos mensagens a respeito de
“widgets de sinal” e das implicações
de se ter cada “cadeia de texto” tra-
duzida em 40 idiomas. Visitei o local

para me encontrar com dois ex-funcio-
nários do departamento de Estado que
tentam agora fazer o bem para o mun-
do no domínio das redes, e não das co-
municações diplomáticas.

J. Scott Carpenter, que já ocupou um
cargo do alto escalão na seção do depar-
tamento de Estado dedicada ao Orien-
te Médio e acaba de entrar para o Goo-
gle, me disse: “No Oriente Médio havia
um imenso número de jovens que vi-
viam em liberdade na rede e que eram

então confrontadas com a estupidez
de sua realidade, percebendo que as di-
nâmicas políticas não condiziam com a
vida que levavam na rede.”

Carpenter trabalha com Jared
Cohen, atual líder de uma nova unidade
dentro da empresa chamada Google
Ideas, depois de ter passado um breve
período trabalhando para o departa-
mento de Estado. Aos 29 anos, Cohen
parte da ideia de que a tecnologia é ag-
nóstica: pode ser usada em defesa da
liberdade – como ocorreu de modo tão
contundente de Túnis ao Cairo – tanto
quanto pode ser usada para promover a
repressão.

Uma mostra disso é uma iniciativa
chamada Reunião de Cúpula contra o
Extremismo Violento, que começou
ontem e vai até amanhã em Dublin, na
Irlanda. Nela serão analisados pontos
de desequilíbrio de entrada e de saída:
os fatores que impelem os jovens a se
identificar com grupos violentos e tam-
bém os que poderiam afastá-los dessas
influências.

Mais de 80 “formadores”, como

Cohen se refere a eles, estarão presen-
tes. São ex-radicais islâmicos, ex-neo-
nazistas, um colono israelense que
abandonou a linha dura para defender
a solução do conflito, ex-membros das
gangues de Los Angeles.

Nos EUA se debate a retirada de mui-
tos dos 100 mil soldados americanos
no Afeganistão, em combate contra
cerca de 100 agentes da Al-Qaeda e pos-
sivelmente 25 mil membros do Tale-
ban, quando talvez fosse melhor que
estivéssemos concentrados num ou-
tro conjunto de números: a penetração
dos celulares no Afeganistão atingia
30% da população em 2009, chegou
agora a 50% e chegará a aproximada-
mente 70% dela em pouco tempo.

Usama Hasan, médico da Universi-
dade Middlesex, participará da confe-
rência. Muçulmano, cresceu na Grã-
Bretanha sentindo-se marginalizado
em casa e se enfurecendo com aquilo
que via no exterior – particularmente
com a invasão israelense do Líbano em
1982. Estudante acima da média, fre-
quentou a Universidade de Cambridge

mas, durante uma temporada de fé-
rias de inverno, foi ao Afeganistão
combater ao lado dos jihadistas em
1990. Depois do 11/9, ele se sentiu
atraído pela Al-Qaeda.

Um breve período passado no Pa-
quistão em 2003 o convenceu de que
os líderes religiosos “eram fanáticos
de mentalidade estreita”. A gota
d’água foram os ataques terroristas
de 2005 em Londres. “Foi então que
percebi que deveria ser mais extro-
vertido na minha resistência a essas
forças.” Ele acredita que os grupos
mais vulneráveis são os jovens que
se sentem muito isolados e veem a
necessidade de corrigir os proble-
mas que enxergam no mundo. Eles
precisam de mentores carismáticos
que tragam mensagens simples: “É
errado matar pessoas, é errado
odiar”. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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É GANHADOR DO PRÊMIO PULITZER, FOI

EDITOR E REPÓRTER DO ‘WASHINGTON

POST’ POR 39 ANOS

A ex-governadora do Alasca Sa-
rah Palin participará da estreia
do filme Invicta, sobre sua carrei-
ra política. O filme será exibido
em Iowa, primeiro Estado onde
serão disputadas as primárias re-
publicanas que definirão o candi-
dato às eleições de 2012.

VISÃO
GLOBAL

Um casal de israelenses foi pre-
so na Polônia acusado de furtar
facas, colheres e garrafas de por-
celana do campo de concentra-
ção de Auschwitz. Eles foram in-
diciados pela promotoria públi-
ca polonesa por furto de artefa-
tos de importância cultural.

estadão.com.br

FONTE: THE GUARDIAN

Quase 100 dias após a
revolução, o Egito ho-
je está bem diferente
do país que vivenciei
quando milhões de
pessoas foram às

ruas exigindo a queda do regime de
Mubarak. Apesar de uma miríade de
problemas, hoje existe uma nova
energia, ou, como os egípcios afir-
mam, “hawa gadi” (“um novo ar”). A
grande questão é como canalizar esta
energia para forjar um novo Egito, de-
mocrático e sustentável, política e
economicamente.

A chave para avançarmos é desper-
tar a confiança das pessoas com um
projeto imediato de grande enverga-
dura, que capture a imaginação das
pessoas e simbolize o que o futuro
pode trazer. O que a barragem de As-
suã fez para uma geração anterior, a
nova Cidade da Ciência e Tecnolo-
gia, hoje em construção, também o

fará para uma juventude repleta de espe-
ranças.

Nos anos 60, vivi pessoalmente o im-
pacto retumbante da ideia do presiden-
te Nasser de construir a barragem de As-
suã, como um “projeto nacional” para
controlar a irrigação do Nilo e para a pro-
dução de eletricidade. Como escreveu o
jovem jornalista Emad Ahmed num re-
cente ensaio sobre as “pontes” para o
futuro, um projeto nacional pós-revolu-
ção do Egito que seja comparável ao de
Assuã deve estar focado na educação.

Todas as famílias egípcias compreen-
dem isso. Elas vivenciaram pessoalmen-
te a deterioração do sistema de ensino
do país nos últimos 30 anos de governo
de Mubarak.

Especialmente para a juventude do
Facebook, que inflamou esta revolução,
o foco no avanço da educação talvez le-
ve o Egito de volta ao status de país de
primeira categoria e combina com os
princípios e o espírito do seu movimen-

to – que eles temem
possa ser derrotado por

uma política com raízes no
passado.

Como Emad Ahmed escreveu,
duas visões dominantes moldaram a

imaginação política egípcia nos últimos
60 anos. A primeira foi a do partido so-
cialista, o “al-Hisb al-Ishtraki”, que nas-
ceu com Nasser e a revolução de 1952.
Para a juventude atual, essa visão políti-
ca representa o passado.

No momento, a força política mais or-
ganizada no país é a Irmandade Muçul-
mana, “Akhwan al-Muslimin”. Para

Emad, ela representa o presente em
transição. Numa perspectiva histó-

rica, a Irmandade Muçulmana
também faz parte do passa-

do, já que foi fundada
em 1928, antes mesmo de Nasser. A atra-
ção que ela exerce é resultante da mensa-
gem religiosa eficaz que transmite e seu
trabalho beneficente organizado; e por-
que seus adeptos resistiram ao regime
por tanto tempo.

O movimento juvenil sabe perfeita-
mente que essas velhas ideias não po-
dem levar o Egito para o futuro. Assim,
nos meses que se seguiram desde que
Mubarak foi derrubado, com o admirá-
vel apoio do Exército, os jovens, junto
com um amplo espectro da sociedade
egípcia, têm mantido aquele mesmo es-
tado de espírito vivo, continuando a se
reunir na Praça Tahrir às sextas-feiras
no que é chamado de “millioniah”, a reu-
nião de um milhão de pessoas. Eles in-
ventam um nome para cada encontro –
sexta-feira da “mudança” (“takhier”),
da “ira” (“khadab”), da “correção”
(“tas´ hih”). O que demandam é que o
caminho para a democracia seja consoli-
dado por meio de constituições adequa-

das, o fim da influência do antigo regi-
me, e que alcancemos a justiça e a igual-
dade. Suas expectativas são um remé-
dio rápido para se conseguir uma me-
lhor situação econômica.

Depois de tantos anos de inércia e di-
tadura, contudo, a realidade é que essas
mudanças levarão anos. Nesse interva-
lo, as pessoas precisam de um compas-
so de esperança que una o país e inspire
confiança e orgulho.

Em 3 de junho, uma sexta-feira total-
mente diferente despontou no país: a
sexta-feira da esperança, para os egíp-
cios. Um dia antes, foi lançada uma cam-
panha nacional para a construção da no-
va Cidade da Ciência e Tecnologia, após
uma lei aprovada por unanimidade no
gabinete de Ministros e a decisão de
apoio do Conselho Supremo das Forças
Armadas.

Esta “cidade do futuro” como já está
sendo chamada,

que será erigi-
da num terre-

no de cerca de
121 hectares nos arredores do Cairo,
tem uma estrutura de governança trans-
parente e completamente independen-
te dos regulamentos governamentais.
O seu Conselho de Administração, já
formado, congrega seis laureados com
o Nobel, o atual presidente da Caltech e
ex-presidente do Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), e inúmeros
egípcios influentes, como Mohamed El-
Erian, CEO da PIMCO, que fez uma doa-
ção pessoal para a cidade. Sir Magdi Ya-
coub, renomado cirurgião do Imperial
College em Londres também é membro
desse conselho.

Não é surpresa o fato de o projeto ter
sidoacatadocomo maiorentusiasmo pe-
laopinião pública.Ibrahim Issa,conheci-
do jornalista e um dos líderes dos protes-
tos da praça Tahrir, disse que “é a coisa
maisimportanteanunciadadesde arevo-
lução”. Ahmed Moslemany, popular co-
mentarista de TV, declarou para milhões
de telespectadores que “este é o único
caminho para o mundo moderno”.

Durante 12 anos, desde que fui agracia-
do com o Prêmio Nobel, venho traba-
lhando para este projeto sair da gaveta,
apenas para ser frustrado por burocra-
tas com falta de visão e a indiferença de
Mubarak. O “novo ar” da revolução deu
nova vida a ele.

Nosso objetivo é desenvolver uma ins-
tituição sem fins lucrativos de ensino
superior que seja baseada no mérito e o
nosso modelo é um híbrido da Caltech,
instituição com a qual estou familiariza-
do há mais de 30 anos, os Institutos Max
Planck e o Parque Tecnológico da Tur-
quia. A meta é retomar a produção de
novos conhecimentos pelos árabes e le-

var os avanços da ciência e tecnolo-
gia para o mercado e a sociedade nes-
ta era de despertar árabe.

Desejamos mostrar que “o Egito
pode”. O que, por si só, terá um enor-
me impacto na reconquista do orgu-
lho nacional.

Mesmo com as dificuldades econô-
micas presentes, os egípcios decidi-
ram investir no futuro, com bilhões
de dólares em terra e prédios para o
projeto. Em questão de semanas de
campanha, arrecadamos os primei-
ros US$ 100 bilhões para uma dota-
ção de US$ 2 bilhões que garantirá o
sucesso e a independência a longo
prazo desse projeto.

Nossa esperança é que a comunida-
de internacional – os Estados do Gol-
fo, o G-20 e o G-8 (que prometeu US$
20 bilhões na cúpula de Deauville) –
venha a criar uma genuína parceria
com o Egito para investir na educa-
ção dos nossos jovens, de maneira
que os ganhos da revolução possam
ser consolidados com benefícios pa-
ra a região e o mundo.

Os benefícios para todos são cla-
ros se esta região tão importante pa-
ra o mundo conseguir progredir e se
desenvolver.

Quando a população do Egito reali-
zar o seu sonho de democracia e cres-
cimento sustentado, terá avançado
uma grande parte do caminho na dire-
ção de um grande mercado na região
que compreende os países do Orien-
te Médio e Norte da África de quase
quatro milhões de pessoas.

O investimento na educação e na
prosperidade econômica é a melhor
maneira de acabar com os fanatis-
mos e estabelecer uma paz justa no
Oriente Médio. Uma instituição co-
mo a Cidade da Ciência e Tecnologia
certamente será um centro de infor-
mação e cooperação global.

A revolução egípcia, que não tinha
nenhuma ideologia, e só queria mu-
danças pacíficas, demonstrou clara-
mente que as afirmações de que mu-
çulmanos e árabes são incapazes de
participar do mundo moderno, ou es-
tão em violento conflito com a civili-
zação ocidental, são infundadas. Co-
mo em todas as partes do mundo, o
Oriente Médio aspira à liberdade e à
justiça. Deseja ter uma vida melhor e
dar uma educação decente para seus
filhos.

Depois de mais de 50 anos apoian-
do as autocracias não democráticas
na região, nada teria mais êxito na
conquista dos corações e mentes dos
egípcios do que um apoio real a esta
ponte concreta para o futuro, para
uma população que se libertou com
dignidade e urbanidade. / TRADUÇÃO

DE TEREZINHA MARTINO
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Uma nova esperança
para o Egito
Complexo de ciência e tecnologia em construção no Cairo é passo importante rumo a
um país democrático e sustentável, política e economicamente, pós-revolução

“Cidade do futuro” tem como
meta retomar a produção de
conhecimento pelos árabes
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




