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Em visita a Hama, cidade no
centro da Síria que tem registra-
do os mais intensos protestos
contra o regime de Bashar As-
sad, os embaixadores dos EUA
e da França em Damasco foram
recebidos ontem com festa pe-
los opositores, segundo relatos
– tanto de opositores quanto do
governo sírio. Damasco afirma
que a visita “prova” que os pro-
testos estão sendo alimentados
por “agentes externos”. A Casa
Branca disse que o governo As-
sad deveria estar preocupado
com seus cidadãos e não com as
autoridades estrangeiras.

Embaixadores dos EUA
e França visitam Hama

Betty Ford, viúva do ex-presi-
dente Gerald Ford (1974-77),
morreu ontem aos 93 anos, in-
formaram amigos da família,
aem revelar a causa da morte. A
ex-primeira-dama vivia na Cali-
fórnia desde a morte do marido,
em 2006. O presidente america-
no, Barack Obama, disse que
Betty Ford deixou um legado de
coragem, compaixão e inspira-
ção. Ele destacou que, após dei-
xar a Casa Branca, Betty Ford
ajudou a reduzir o estigma com
relação aos viciados e inspirou
milhares de pessoas a buscar

tratamento. A ex-primeira-da-
ma, que lutou contra o vício de
remédios sob prescrição e alcoo-
lismo, criou um centro de trata-
mento para viciados e promo-
veu diversas campanhas de
conscientização sobre aids e
câncer de mama.

KINSHASA

Pelo menos 127 pessoas morre-
ram em um acidente aéreo no
aeroporto internacional de Ki-
sangani, região noroeste da Re-
pública Democrática do Congo
(ex-Zaire). Segundo informa-
ções do governo congolês, 57
pessoas conseguiram sobrevi-

ver à tragédia.
O desastre ocorreu com um

Boeing 737 da empresa aérea con-
golesa Hewa Bora. A aeronave ha-
via decolado da capital do Con-
go, Kinshasa, com destino a Go-
ma e escala em Kisangani, onde
encontrou problemas na hora
do pouso. O Boeing teria tenta-
do aterrissar na pista do aeropor-

to, mas acabou se chocando vio-
lentamente contra o solo e foi
parar a cerca de 250 metros do
local de aterrissagem, já em uma
região de mata fechada.

Segundo testemunhas, uma
densa fumaça negra encobria to-
da a fuselagem do Boeing 737. O
aeroporto de Kisangani foi ime-
diatamente fechado para pou-
sos e decolagens.

A imprensa do país africano,
citando fontes do governo, noti-
ciou que o desastre aéreo foi cau-
sado pelas más condições climá-
ticas. Uma forte tempestade

atingia Kisangani enquanto o
avião tentava pousar.

Com cerca de 1.200 emprega-
dos e 8 aviões em atividade, a em-
presa aérea Hewa Bora consta na
“lista negra” das companhias
proibidas de operar em países da
União Europeia (UE). A restri-
ção tinha sido imposta por Bru-
xelas pelas “dúvidas em relação
às condições de segurança” da
Hewa Bora.

Todas as empresas do Congo
– cerca de 50 – estão proibidas de
operar em aeroportos do bloco
europeu. / AFP

MEMÓRIA
Polícia barra entrada de
ativistas pró-palestinos

Execução de mexicano
foi ilegal, diz ONU

ATerra contará hoje com um
novo Estado, o Sudão do
Sul. De onde ele saiu? Até
aqui, ele era apenas a parte

sul do Sudão, aquele país indepen-
dente desde 1956 que sucedeu ao anti-
go Sudão anglo-egípcio, formado no
tempo da grande “partilha” da África
em 1899 (mais justamente no tempo
do desmembramento da África reali-
zado pelos europeus no Congresso
de Berlim de 1878).

Por que o Sudão do Sul se separou
do Sudão? Depois de uma longa guer-

ra civil entre o norte (capital Cartum)
habitado por muçulmanos e o sul cris-
tão e animista, um conflito assassino, as
populações do sul votaram quase unani-
memente pela independência no início
do ano.

Mas alguém me explique como é a pas-
sagem, o nascimento, de uma nova na-
ção, quando esse país é pobre como Jó,
desértico, carente de tudo e habitado
por 80% de analfabetos? Eis a resposta:
uma passagem ruim. E ainda pior por-
que o país do qual o Sudão do Sul se
separou faz de tudo para essa indepen-

dência ser uma abominação. Por que o
Sudão de Cartum se obstina contra o
Sul? Por muitas razões, entre as quais a
seguinte: embora o Sudão do Sul seja de
uma pobreza desesperadora, ele possui
petróleo. Três quartos do petróleo do
Sudão provinham de sua província meri-
dional, hoje independente.

O Sudão do Sul tem até uma capital,
Juba, que tinha 200 mil habitantes em
2006. Hoje, possui 1 milhão. Uma capi-
tal do “Ocidente”, com boom imobiliá-
rio e anarquia ilimitada. O governo ocu-
pa um palácio presidencial luxuoso. Al-

gumas vias asfaltadas atravessam a capi-
tal. O problema é que todas as vias do
país são confiscadas pela capital. No res-
tante do país, contam-se apenas 10 qui-
lômetros de vias asfaltadas.

Em Juba, podem-se admirar alguns
hotéis de boa aparência que não servem
aos sul-sudaneses e sim aos funcioná-
rios internacionais e às ONGs que fervi-
lham sobre o novo país. Essas pessoas
podem pagar US$ 200 de diária. Uma
prostituta em Juba entrega seu corpo
por menos de US$ 10.

E o que se encontra nas ruas? Antes
de tudo, barulho. O barulho dos mototá-
xis chineses, os “boda-boda”, que dispa-
ram em meio à poeira. O barulho dos
entregadores que transportam em seus
carrinhos de mão legumes, botijões de
água e os objetos de funilaria de que pre-
cisa um país que não produz nada. Nas
ruas, “desocupados” procuram um mo-
do de sobreviver. E há também os chine-
ses. Quem imaginaria um novo Estado
surgindo na África sem brigadas de chi-
neses participando da epopeia? Alegra
ver surgir um Estado e saber que as po-

pulações oprimidas do sul estão li-
vres das garras do Sudão, o do norte –
mas ao mesmo tempo angustia.

Como esse país carente de infraes-
trutura, sem a sombra de uma indús-
tria e analfabeto poderá resistir à rai-
va, ao desprezo e à cobiça da gente do
norte? A esperança é o petróleo. O
Sudão é rico em petróleo. E, embora
80% do petróleo seja extraído dos ter-
ritórios do sul, as exportações são es-
coadas inteiramente pelo norte, pelo
Mar Vermelho, graças a dois imensos
oleodutos.

Essa divisão de tarefas entre as
duas metades do Sudão deveria con-
denar os dois Estados ao entendi-
mento. Esse seria o caminho da sabe-
doria. Infelizmente, a agressividade
que os soldados do norte exibem há
algumas semanas fazem recear que a
palavra “sabedoria”não tenha uma
reputação muito boa nessas plagas. /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

✽

É CORRESPONDENTE EM PARIS

SÍRIA ISRAEL VENEZUELA

O presidente venezuelano, Hu-
go Chávez, que na semana pas-
sada admitiu ter passado por
uma cirurgia para retirada de
um tumor maligno, conver-
sou ontem por telefone
com a presidente Dilma
Rousseff. Ele agrade-
ceu pela oferta de trata-
mento médico no País
e prometeu avaliá-la.
Segundo o Wall
Street Journal,
Chávez tem
câncer no
intes-
tino.

EUA

A alta comissária de direitos hu-
manos da ONU, Navi Pillay, dis-
se ontem que os Estados Uni-
dos violaram o direito interna-
cional ao executar no Texas o

mexicano Humberto Leal.
Ela questionou se o conde-
nado teve acesso a ajuda
consular e um julgamento
imparcial. Leal foi executa-

do na quinta-feira,
após ser conde-

nado por estu-
pro e assassi-

nato de uma
jovem em

1994.

Queda de avião mata
127 no Congo-Kinshasa

● Um dos pilotos mortos no aci-
dente, Paul Mistris, era casado
com uma brasileira. Natural de
Minas Gerais, ela tem duas filhas
e foi para a República Democráti-
ca do Congo acompanhando o
marido. Moradora da capital, Kin-
shasa, recebeu assistência da
embaixada do Brasil. / CEDÊ SILVA

● O hino nacional foi composto.
Mas, sem indústrias, o governo
encomendou às pressas da Chi-
na um carregamento de bandei-
ras nacionais. O governo também
não conseguiu fabricar sua moe-
da e ainda há um debate sobre
qual figura deve constar nas no-
tas de dinheiro. O nome do país é
alvo de debate. Parte da popula-
ção apoia que ele seja batizado
República do Nilo. Selos não exis-
tem, o que dificultará o sistema
postal. Na internet, o registro
“.ss” foi recusado. A referência à
SS, polícia nazista, obrigou Juba
a reavaliar seu pedido. / J. C.

Ex-primeira-dama americana Betty Ford
morre na Califórnia aos 93 anos

TYLER HICKS/THE NEW YORK TIMES

Sudão do Sul
‘nasce’ miserável e
à beira da guerra
Reconhecido como Estado independente, país africano está entre
os mais pobres do mundo e enfrenta tensões com o norte

SAM MIRCOVICH/REUTERS
A polícia israelense impediu
ontem a entrada de ativistas
pró-palestinos no país. Ao me-
nos dois aviões comerciais pro-
venientes da Europa foram iso-
lados no aeroporto de Tel-Aviv
e 32 pessoas foram levadas para
interrogatório. Ao menos seis
pessoas já foram deportadas. O
governo israelense também im-
pediu a partida de vários ativis-
tas de aeroportos europeus,
após distribuir uma lista com
300 nomes às companhias aé-
reas. Israel tenta impedir os in-
tegrantes da chamada “flotilha
aérea” de chegar a Ramallah.

Chávez agradece oferta
de tratamento no Brasil

Piloto era casado
com brasileira

País encomendou
emergencialmente
bandeiras à China

Um novo Estado do zero
●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr
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Criação. Homem agita em Juba bandeira do Sudão do Sul, inspirada em movimento rebelde

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Funcionários da ONU revela-
ram que, nas últimas sema-
nas, tiveram uma missão
curiosa: acompanhar um gru-
po de cantores que percorreu
dezenas de cidades marcadas
pela guerra para ensinar a
crianças e adultos o novo hino
do Sudão do Sul. Ontem, a po-
pulação da região comemo-
rou oficialmente a conquista
de sua independência. Resta
construir o país inteiro.

A ONU reconhece que, na prá-
tica, o novo país já nasce como
um Estado falido, entre os mais
miseráveis do planeta e à beira
de uma guerra.

“Os desafios são enormes”,
disse ao Estado o secretário-ge-
ral das Nações Unidas, Ban Ki-
moon, antes de partir para Juba,
capital do novo país. Depois de
duas gerações de conflitos com
Cartum e cerca de 2 milhões de
mortos em ambos lados da fron-
teira, o governo do Sudão acei-
tou ceder o território ao sul.

Um acordo de paz foi assinado
em 2005 e, há cinco meses, um
referendo popular pela indepen-
dência obteve 99% de apoio à in-
dependência. Em teoria, estava
encerrado um conflito de duas

décadas e a tentativa do Norte
de impor a lei islâmica no Sul,
com predomínio cristão. Mas o
nascimento do Sudão do Sul já
corre o risco de tornar-se apenas
um novo estopim para a guerra.
Assessores de Ban admitiram te-
mer que o dia da festa do nasci-
mento do país, hoje, seja o come-
ço de mais um calvário para a po-
pulação.

Ontem, o Conselho de Segu-
rança da ONU aprovou a criação
de uma missão de paz com 7 mil
soldados e 900 policiais. Mas en-
tidades alertam que isso não se-
rá suficiente para evitar uma
guerra num território do tama-
nho do Estado americano do Te-
xas e alertam que o número é in-
ferior ao que a ONU já dispõe na
região.

Para organizações de direitos
humanos, sem uma força de pro-
teção eficiente, a população cris-

tã do Sul corre o risco de ser mas-
sacrada pelos muçulmanos do
norte horas depois de terminada
a festa da independência.

O mapa oficial do novo país
nem sequer tem fronteiras defi-
nidas. A presença de minorias do
sul em terras do norte fez com
que Cartum enviasse tropas pa-
ra a cidade de Abiyei, iniciando
um conflito. Cerca de 40 mil pes-
soas abandonaram suas casas e
até o governador da região exi-
lou-se em Juba. Ao menos 2,6
mil pessoas já morreram no con-
flito neste ano.

Miséria. “Quer saber qual é o
tamanho da miséria no Sudão
do Sul ?”, questionou a chefe de
operações humanitárias da
ONU no país, Lise Grande. “É
fácil: hoje, é maior a probabilida-
de de uma mulher no Sudão do
Sul morrer durante o parto do
que de terminar a escola primá-
ria”, disse.

Apenas 15% dos 9 milhões de
habitantes sabem ler. A taxa de
escolaridade é a mais baixa do
planeta e a de mortalidade infan-
til, a mais alta. Pelo menos 90%
da população vive com apenas
US$ 0,50 por dia, enquanto 1%
tem conta bancária e o país intei-
ro conta com apenas 320 quilô-
metros de estradas.

● Saldo macabro
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2,6 mil
pessoas morreram no conflito
entre o sul e o norte este ano

2 milhões
já morreram por razões religiosas

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




