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O Ministério do Interior israe-
lense aprovou ontem a constru-
ção de 900 novas casas em Je-
rusalém Oriental, território
ocupado por Israel na Guerra
dos Seis Dias, em 1967. “É um
programa que foi aprovado pe-
lo comitê regional há dois
anos”, justificou Efrat Orbach,
porta-voz do ministério. As
construções ampliarão a colô-
nia de Har Homa, perto da cida-
de palestina de Belém, na Cis-
jordânia. Os palestinos retira-
ram-se das negociações em se-
tembro quando Israel retomou
as construções nas colônias.

Assad está
de saída, diz
Casa Branca

CHILE
Israel aprova 900 casas
em Jerusalém Oriental

Paul McCartney (foto)foi alvo
de escutas telefônicas ilegais
por parte de jornais britâni-
cos, revelou o próprio
ex-Beatle ontem, um
dia após sua ex-mu-
lher Heather Mills
fazer a mesma acusa-
ção ao jornal Mirror.
“Aparentemente, fui
grampeado”, disse
McCartney à Associação
de Críticos de Tevê, em Ohio.
Ele não esclareceu qual jornal
“grampeou” seus telefones, mas
destacou que denunciará a situa-
ção às autoridades britânicas.

Nancy Lindborg, que trabalha
com questões humanitárias no

governo americano, dis-
se ontem a um comi-

tê do Congresso
dos EUA que mais
de 29 mil crianças
com menos de 5
anos já morreram

de fome nos últi-
mos 90 dias na So-

mália. Segundo a
ONU, 640 mil crianças es-

tão subnutridas e 3,2 milhões de
somalis – de uma população to-
tal de 7,5 milhões – precisam de
ajuda imediata para sobreviver.

A polícia reprimiu ontem uma
manifestação de estudantes que
exigiam reformas no sistema
educacional do Chile. Cerca de
mil policiais usaram bombas de
gás lacrimogêneo e jatos de
água para impedir que uma mar-
cha fosse formada no centro de
Santiago. O ministro do Inte-
rior, Rodrigo Hinzpeter, afirma-
ra na quarta-feira que qualquer
protesto seria considerado “ile-
gal”. Pelo menos 500 pessoas
foram presas. A população ade-
riu ao protesto com um “panela-
ço” pelas ruas. Cerca de 200 es-

tudantes tomaram pacificamen-
te uma estação de TV. Em meio
aos protestos, despencou a po-
pularidade do presidente Sebas-
tián Piñera, que conta apenas
com 26% de aprovação, o índice
mais baixo desde a ditadura.

GRÃ-BRETANHA NORUEGA

Egípcio que ordenou
repressão vai à Justiça

ORIENTE MÉDIO
McCartney diz que foi
‘grampeado’ por jornal

SOMÁLIA
Polícia investiga origem
do dinheiro de atirador

OExército da Síria, pilar vital do po-
der do presidente Bashar Assad,
mostra poucos sinais das sérias ci-
sões e deserções que a oposição

enxerga entre os soldados, apesar do desgas-
te provocado pela repressão militar aos levan-
tes. Mas enquanto os tanques formam a pon-
ta de lança da ofensiva contra a cidade de
Hama, Assad deve se indagar se os soldados
mais leais e bem armados estão em número
suficiente para atuar em vários locais ao mes-
mo tempo caso surja a necessidade.

“Estão ocorrendo algumas deserções, mas
nada comparável à massa crítica que poderia
indicar o início de um motim de grandes pro-
porções entre os soldados sunitas”, disse An-
drew Terrill, professor e pesquisador de As-
suntos de Segurança Nacional do War Colle-
ge, nos EUA. A seita alauita, da qual Assad faz
parte, controla a cúpula das Forças Armadas.
A massa dos soldados é composta por muçul-
manos sunitas. A maioria dos manifestantes
que foram alvo das manobras militares tam-
bém é sunita.

Segundo Firas Abi Ali, analista da Exclusi-
ve Analysis, a coesão do Exército sírio é bas-
tante sólida em termos da possibilidade de
deserções, mas o problema são os números.
“Se não houver unidades leais em número
suficiente para tomar Hama, não haverá uni-
dades leais em número suficiente para tomar
cidades maiores como Homs, Alepo e Damas-
co”, disse ele. “Não acho que o Exército con-
te com um número suficiente destas unida-
des a ponto de conseguir promover uma re-
pressão de grandes proporções contra várias
cidades ao mesmo tempo.”

Outros exilados sírios e especialistas em
segurança, no entanto, dizem que o número
de deserções observado até o momento é pe-
queno demais para indicar divisões. “Não é
fácil criar cisões dentro do Exército sírio”,
disse à Reuters o ex-oficial das forças sírias de
segurança Samer Afndi. “A estrutura de co-
mando é formada por camadas, como uma
boneca russa. Em certas unidades, sunitas e
alauitas são intercalados no alto escalão de
comando para impedir todas as tentativas de
subversão.”

Ainda de acordo com os especialistas, está
igualmente claro que as unidades mais leais
do Exército – compostas principalmente por
alauitas e comandadas pelo irmão de Assad,
Maher – não podem se multiplicar. A distri-
buição do Exército em pontos diversos indi-
ca que os chefes militares são obrigados a
usar unidades sunitas em certas áreas, nas
quais soldados poderiam ser executados por
desobediência. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

TRÍPOLI

O filho e herdeiro de Muamar Ka-
dafi, Seif al-Islam Kadafi, disse
ontem em entrevista que exis-
tem negociações nos bastidores
da guerra civil da Líbia para a for-
mação de uma aliança com ele-
mentos radicais islâmicos na
oposição para afastá-los dos
companheiros mais liberais

“Os liberais terão de fugir ou
serão mortos”, disse Seif. “Fare-
mos isto juntos”, acrescentou.
Segundo ele, “a Líbia vai se pare-
cer com a Arábia Saudita e com o
Irã.” O líder islâmico identifica-
do como principal aliado dos Ka-

dafis nas conversações, Ali Salla-
bi, admitiu as conversas, mas
desmentiu qualquer sugestão de
uma aliança. Ele disse que os islâ-
micos líbios apoiam as reivindi-
cações dos rebeldes de uma de-
mocracia pluralista.

O envolvimento de Kadafi
com os radicais islâmicos repre-
sentaria uma profunda reviravol-
ta de um homem que nos últi-
mos anos passou a se definir co-
mo cosmopolita, defensor angló-
filo da democracia liberal de esti-
lo ocidental. Ele continua a refe-
rir-se aos islâmicos como “terro-
ristas” e “sanguinários”, e afir-
ma: “Não confiamos neles, mas
precisamos tratar com eles”.

Entretanto, também poderia
representar uma nova versão do
argumento de Kadafi de que aju-
dando os rebeldes, a intervenção
do Ocidente poderá favorecer
um golpe islâmico radical. Seif
sugeriu que os Kadafis poderiam

até ajudar os radicais islâmicos a
eliminar os liberais.

“Vocês querem um compro-
misso. Muito bem. Vocês que-
rem que nós compartilhemos o
bolo. Mas com quem?”, questio-
nou. Os islâmicos, afirmou res-
pondendo às suas próprias per-
guntas, “são a força de fato na
atual situação”. “Todo mundo
está tirando a máscara. Sei que
eles são terroristas. São sangui-
nários. Não são bonzinhos. Mas
vocês terão de aceitá-los.”

Seif fez questão ainda de reite-
rar que as capitais ocidentais se-
rão obrigadas a receber os embai-
xadores ou os ministros da Defe-
sa de uma nova Líbia islâmica.

Ele insiste que os Kadafis e os
radicais islâmicos anunciarão
um comunicado dentro de al-
guns dias. “Durante o Ramadã
haverá paz.” Menos de uma se-
mana depois da morte misterio-
sa do principal comandante mili-

tar dos rebeldes, o general Ab-
dul Fattah Younes, por atira-
dores rebeldes, Seif parecia
procurar também tirar provei-
to das possíveis divisões nas
fileiras dos opositores. Há
quem sugira que o general te-
ria sido morto por uma facção
islâmica, talvez em retaliação
por seus atos quando foi mi-
nistro do Interior de Kadafi.

Líderes rebeldes e os gover-
nos ocidentais admitem a pre-
sença de radicais islâmicos en-
tre os combatentes rebeldes.
Mas ambos aceitaram até ago-
ra as promessas de apoio dos
islâmicos líbios a uma demo-
cracia pluralista após a deposi-
ção de Kadafi, por concluir
que seu programa diz respei-
to apenas a questões internas
e não representa uma ameaça
maior.

Quanto ao futuro de uma Lí-
bia islâmica, Seif mostrou-se
vago nos detalhes. Disse que
atendeu à exigência islâmica
de proibir outra Constituição
que não seja o Alcorão, embo-
ra Sallabi, o líder islâmico,
apoie publicamente uma Car-
ta civil. / NYT

Filho de Kadafi busca aliança
com radicais islâmicos opositores
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Polícia reprime com violência protesto
de estudantes no centro de Santiago

ARIEL MARINKOVIC/EFE
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Fome já matou 29 mil
crianças em 3 meses

A polícia norueguesa investiga-
rá o dinheiro usado pelo extre-
mista cristão Anders Behring
Breivik para financiar os ata-
ques que mataram 77 pessoas
na Noruega no mês passado.
Uma unidade, criada especial-
mente para o caso, conduzirá a
investigação, a maior na histó-
ria da Noruega, que deve durar
um ano. Cerca de cem agentes
estão colhendo pistas em Ber-
muda, Antígua e Barbuda e ou-
tros paraísos fiscais. O atirador
diz ter recebido US$ 743 mil,
dos quais teria depositado parte
no Caribe e no Leste Europeu.

EUA e UE
anunciam
mais sanções
a Damasco
Potências ampliam pressões, mas não
adotam medida contra o sistema energético

Desestabilização
ameaça controle
alauita do Exército

CAIRO

Um dia após o início do histórico
julgamento do ex-ditador egíp-
cio Hosni Mubarak, outros sete
acusados foram levados ontem
ao tribunal. Entre os que ocupa-
ram a cela usada por Mubarak na
véspera estava Habib el-Adly, mi-
nistro do Interior por mais de
uma década e responsável pelo
comando dos mais e 500 mil ho-
mens das forças de segurança do
país que ordenou a repressão
aos protestos opositores.

Alguns dos piores abusos con-
tra direitos humanos foram co-
metidos sob o comando de Adly.
Ele e outros seis ex-policiais são
acusados de cumplicidade na
morte de 850 manifestantes du-
rante os protestos que derruba-
ram o regime de Mubarak.

Do mesmo modo como foi exi-
bida a audiência do ex-ditador, o
julgamento dos sete acusados
foi transmitido como um espetá-

culo pela televisão egípcia. Fo-
ram exibidas caixas de evidên-
cias com munições, armas, gra-
nadas e roupas que vítimas usa-
vam quando foram mortas. Uma
das provas é a jaqueta ensan-
guentada que um dos manifes-
tantes mortos usava quando foi
alvejado pela polícia.

Acusados de conspiração para
matar opositores, Mubarak,
Adly e os seis ex-chefes policiais
poderão ser sentenciados à mor-
te se considerados culpados. Mu-
barak e os filhos, Alaa e Gamal,
ainda são acusados de corrupção
e enriquecimento ilícito.

Assim como foi feito no pro-
cesso contra Mubarak e os fi-
lhos, o juiz deu uma semana para
que a defesa do ex-ministro e
dos policiais examinem as pro-
vas antes que as audiências se-
jam retomadas, no dia 14.

O ex-ministro já foi condena-
do a 15 anos de prisão por lava-
gem de dinheiro. / AP

Revolta. Manifestante em Istambul pede fim dos assassinatos na Síria

WASHINGTON

A campanha de repressão do go-
verno sírio contra seus cidadãos
“situa a Síria e a região em um
caminho muito perigoso”, adver-
tiu ontem o porta-voz da Casa
Branca, Jay Carney.

“O presidente sírio, Bashar As-
sad, encontra-se de saída (...) to-
dos devemos a pensar no futuro
sem ele, pois os 23 milhões de
cidadãos sírios já começaram a
pensar”, disse Carney em entre-

vista coletiva.
“A Síria seria um lugar bem me-

lhor sem Assad”, acrescentou o
porta-voz da Casa Branca.

O presidente americano, Ba-
rack Obama, disse recentemen-
te que Bashar perdeu a legitimi-
dade e é a causa da instabilidade
na Síria, mas evitou pedir direta-
mente a saída dele do poder.

Ontem, a secretária america-
na de Estado, Hillary Clinton,
responsabilizou o regime sírio
pelas mais de 2 mil mortes que
ocorreram desde o início dos le-
vantes, em março. Ela também
reafirmou o apoio do governo
americano às aspirações do po-
vo sírio de “obter uma transição
para a democracia”. / FRANCE

PRESSE e EFE

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Os Estados Unidos e a União
Europeia intensificaram on-
tem as sanções econômicas
contra a Síria, mas ainda não
adotaram medidas contra o
sistema energético do país,
considerado fundamental pa-
ra a manutenção do regime de
Bashar Assad.

O Tesouro americano incluiu
empresários sírios em sua lista
negra, que já tem várias autorida-
des políticas ligadas ao regime.
Entre os implicados nas sanções
está o parlamentar e empresário
sírio Muhammad Hamsho e sua
companhia, a Hamsho Interna-
tional Group. Ele é acusado de
atuar como testa de ferro de As-
sad.

“Muhammad Hamsho fez sua
fortuna por meio de suas cone-
xões com importantes personali-
dades do regime e durante os re-
centes distúrbios aliou-se a Ba-
shar Assad, ao irmão dele,

Maher, e outros responsáveis pe-
la violência do governo contra o
povo”, informou um comunica-
do do subsecretário do Tesouro
para Terrorismo e Inteligência
Financeira, David Cohen. Segun-
do o comunicado, a Hamsho In-
ternational Group tem cerca de
20 subsidiárias ou filiais que tam-
bém serão submetidas a san-
ções.

Em maio, os EUA já tinham im-
posto sanções à Síria por causa
da violência contra os manifes-
tantes. Sob essas sanções, os ci-
dadãos e entidades dos EUA são
proibidosde negociar com indiví-
duos ou entidades sancionados
e os ativos destes sob jurisdição
americana ficam congelados.

A União Europeia adotou me-
didas no mesmo sentido. Por en-
quanto, o setor de petróleo sírio
não será afetado, mas a oposição
síria, que já se reuniu com a secre-
tária de Estado americana, Hil-
lary Clinton, anunciou que segui-
rá pressionando para mais san-
ções contra o setor.

Um dos temores de alguns go-
vernos, incluindo o americano, é
o de que a economia síria fique
muito afetada na era pós-Assad,
caso essas sanções sejam muito
fortes.

Assim como os europeus, os
americanos buscam punir a Síria
unilateralmente pela repressão.
Outras nações, como China e
Rússia, são contra essas medi-
das. Na quarta-feira, o Conselho
de Segurança da ONU aprovou
uma declaração presidencial
condenando a violência das for-
ças de Assad.

Seif, herdeiro do ditador
líbio, diz que negociações
estão em curso e defende
o fim dos liberais que
querem a queda do pai

● Sancionado

● Ameaça
Em conversa
com Bashar
Assad, o presi-
dente russo,
Dmitri Medve-
dev, disse que
alertou ao sírio
que ele enfren-
tará um “triste
destino” se
não fizer refor-
mas no país.

DAVID COHEN
SUBSECRETÁRIO DO TESOURO

“Muhammad Hamsho fez sua
fortuna por meio de suas
conexões com importantes
personalidades do regime e
durante os recentes distúrbios
aliou-se a Assad e outros
responsáveis pela violência do
governo contra o povo”
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