
%HermesFileInfo:A-14:20110818:

A14 QUINTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

O ex-premiê Rafik Hariri é con-
siderado o principal líder liba-
nês depois do fim da guerra
civil (1975-1990). Nas duas últi-
mas décadas, chefiou cinco
gabinetes e foi o responsável
pela reconstrução do centro
de Beirute, destruído no confli-
to. Em 2004, rompeu com Da-
masco, que dava as cartas no
Líbano, e passou a comandar a
oposição. Apesar de sunita,

Hariri tinha simpatizantes de
todas as religiões. Também
era conhecido por ser um dos
homens mais ricos do mundo.
Em fevereiro de 2005, quando
deixava o Parlamento e seguia
pela avenida que margeia a
marina da capital libanesa, foi
alvo de um carro-bomba e
morreu ao lado de 21 pessoas.
Seu filho virou premiê em
2009, até cair este ano. / G.C.

A polícia do Equador pretende
submeter seus 42 mil policiais a
interrogatórios com detectores
de mentiras, em uma tentativa
de erradicar a corrupção entre
os agentes. Eles também terão
de declarar seus bens para pro-
var que não se beneficiam de
dinheiro ilícito. Um motim poli-
cial fez o governo determinar a
“modernização” da corporação.

Investigação interna da
polícia usará polígrafos

● O Conselho de Direitos Huma-
nos da ONU, de Genebra, deve se
reunir na próxima semana para
discutir a crise na Síria, disseram
diplomatas. Na sessão, será apre-
sentado um relatório detalhando
os abusos no país árabe.

Em abril, o conselho – integra-
do por 47 países – aprovou uma

resolução condenando a violên-
cia de Damasco e decidiu enviar
uma missão internacional para
apurar a crise. O Brasil apoiou a
decisão do órgão de Genebra. O
governo Bashar Assad, entretan-
to, vetou a entrada na Síria dos
emissários internacionais.

Dois diplomatas disseram à
‘Associated Press’ já terem assi-
naturas suficientes – incluindo a
de um país árabe, o Kuwait – pa-
ra convocar o encontro. O Brasil
não está entre os copatrocinado-
res da reunião. / AP

Nove soldados turcos morre-
ram e 14 ficaram feridos num
ataque lançado ontem por mili-
tantes separatistas curdos na
Província de Hakkari, na frontei-
ra com o Iraque.

Autoridades afirmam que os
soldados morreram numa em-
boscada, depois que uma bom-
ba foi detonada remotamente

numa estrada. Houve troca de
tiros. O Partido dos Trabalhado-
res do Curdistão (PKK) reivindi-
cou a autoria do ataque.

Um porta-voz dos militantes
confirmou que caças turcos
bombardearam bases do PKK
no norte do Iraque depois que o
grupo assumiu a autoria da em-
boscada.

Internacional

TURQUIA
Adolescente que queria
explodir escola é preso

Jovens entram em
choque com a polícia

NOVA YORK

O Tribunal Especial da ONU pa-
ra o Líbano tornou público on-
tem o indiciamento de quatro in-
tegrantes de Hezbollah por en-
volvimento no atentado com
um carro-bomba que matou o ex-
premiê libanês Rafik Hariri e ou-

tras 21 pessoas em fevereiro de
2005.

O indiciamento tem como ba-
se, segundo o texto, “evidências
circunstanciais” contra Salim Ja-
mil Ayyash, Hussein Hassan
Oneissi, Assad Hassan Sabra e
Mustafá Amine Badreddine. Este
último é cunhado de Imad
Moughniyeh, comandante mili-
tardoHezbollahquefoiassassina-
do em Damasco três anos atrás.

Investigadores do atentado
descobriram cinco redes envol-
vendo telefones celulares que fo-
ram usados em uma série de cir-
cunstâncias relacionadas direta

ou indiretamente ao atentado.
Em alguns casos, há ligações de
celulares feitas perto de onde
partiu a caravana de Hariri, no
Parlamento, e diante do Hotel
São George, na marina de Beiru-
te, onde ocorreu o atentado.

O atual líder da oposição, o ex-
premiê Saad Hariri, filho da víti-
ma, pediu ao líder do Hezbollah,
xeque Hassan Nasrallah, que des-
se “um passo histórico”e coope-
rasse com o tribunal. O coman-
dante da organização xiita rejei-
tou o pedido e contestou as con-
clusões dos investigadores inter-
nacionais. Ele voltou a acusar Is-

rael pelo atentado – o governo
israelense nega envolvimento.

O caso polarizou ainda mais a
sociedade libanesa, com sunitas
ligados a Hariri de um lado, e xii-
tas, do outro. Os cristãos divi-
dem-se entre as duas facções sec-
tárias.

O Hezbollah é aliado do gover-
no libanês, que será responsável
por realizar a prisão. Mas analis-
tas em Beirute afirmavam on-
tem isso era praticamente im-
possível por causa do poder do
grupo. Neste caso, os quatro se-
rão julgados em ausência. “Os
acusados não serão presos nem
em 300 anos”, disse Nasrallah
no passado, após a revelação de
que eles integravam sua organi-
zação. / G.C.

Blog. Bush é o maior inimigo do
pré-candidato republicano Rick Perry

blogs.estadão.com.br/gustavo-chacra

D e acordo com as Nações Unidas,
mais de 10 mil moradores de um
enclave de refugiados palestinos
em Latakia, cidade portuária da Sí-

ria, fugiram da região nos cinco dias de ata-
ques das forças de segurança sírias. Segundo
moradores, os soldados do ditador Bashar
Assad realizaram prisões e vários atos de inti-
midação, tentando impor um império do ter-
ror em uma das mais importantes cidades do
país.

A agência das Nações Unidas para assistên-
cia a refugiados palestinos (UNRWA, na sigla
em inglês) declarou não ter nenhuma infor-
mação sobre o paradeiro dos palestinos de
Latakia. Ativistas disseram que muitos dos
deslocados fugiram para o interior do país ou
para Alepo, a segunda maior cidade da Síria.

“Uma população esquecida que agora está
desaparecida”, disse Christopher Gunness,
porta-voz da agência da ONU em Jerusalém.
Ele qualificou a situação de “muito, mas mui-
to preocupante”.

Raml, o bairro dos refugiados, foi criado
depois de 1948, quando os palestinos fugiram
ou foram expulsos de suas casas durante a
violência após a criação do Estado de Israel.
Tornou-se um dos maiores distritos da cida-
de, atraindo muita gente em busca de traba-
lho, mas sem muitos serviços básicos. O bair-
ro e os locais vizinhos têm sido palco de mani-
festações desde que eclodiram as rebeliões
na Síria, em março.

Ativistas locais garantem que a investida
das forças de Assad não abateu o espírito dos
dissidentes. “Os moradores de Raml se reuni-
rão no mesmo dia que o Exército sair”, disse
Ahmed Bogdash, que mora no bairro. “Eles
são pobres, não têm nada a perder.”

Gunness disse que forças sírias dispara-
ram diretamente contra o bairro. Na terça-
feira, Raml estava “deserta”, segundo ele. A
UNRWA informou ainda que as autoridades
sírias, até agora, não permitiram o acesso da
agência a Raml, o que seria indício de que
alguns moradores idosos ou feridos podem
estar em dificuldade. As notícias de Latakia
foram manchetes em todos os principais jor-
nais palestinos na Cisjordânia. / TRADUÇÃO DE
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Corte indicia 4 do Hezbollah por assassinato de Hariri
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Cenário: Anthony Shadid e Isabel Kershner

Nove soldados morrem em emboscada
de rebeldes curdos na divisa com o Iraque O governo italiano afirmou on-

tem em um relatório que o nú-
mero de imigrantes ilegais vin-
dos do Norte da África continua
aumentando. De acordo com o
documento, cerca de 3 mil pes-
soas nessa situação chegaram à
Ilha de Lampedusa nos últimos
dias. Segundo o cálculo da
ONU, 52 mil imigrantes chega-
ram à Itália neste ano.

PARA ENTENDER

AFP

A polícia do Estado americano
de Tampa afirmou que a prisão
de um adolescente de 17 anos
evitou um ataque a bomba “po-
tencialmente catastrófico” a
uma escola. O rapaz foi detido
ontem e, segundo a polícia, ha-
via sido expulso da instituição
que pretendia explodir. Mate-
rial para fabricar bombas foi
encontrado em sua casa.

Migração ilegal da África
aumenta, diz governo

Jovens suecos atacaram poli-
ciais na cidade de Gotemburgo
usando pedras e coquetéis Mo-
lotov. De acordo com fontes
oficiais, não houve registro de
ferimentos sérios, mas pelo me-
nos dois policiais apresentaram
queimaduras nos olhos após
terem sido atingidos por um
laser verde. Não estava clara
ontem a causa dos distúrbios.

Conselho de
Diretos Humanos
discutirá crise síria

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Como medida preventiva dian-
te da violência na Síria, a ONU
decidiu retirar seus funcioná-
rios não essenciais do país. A
ação ocorre às vésperas de
dois integrantes do alto esca-
lão da organização prestarem
depoimento no Conselho de
Segurança da ONU sobre a re-
pressão das forças de Bashar
Assad a opositores.

Em meio à pressão, o presiden-
te sírio, Bashar Assad, informou
ontem à noite ao secretário-geral
da ONU, Ban Ki-moon, que esta-
vasuspendendo as operaçõesmi-
litares e policiais. “O anúncio de
Assad foram em resposta a um
pedido de Ban, em uma conversa
por telefone como o presidente
sírio, para que todas as opera-
ções militares e as prisões em
massa cessassem”, disse um por-
ta-voz da ONU, Farhan Haq, em
um comunicado.

Numa ampliação do isolamen-
to de Damasco, a Tunísia convo-
cou seu embaixador na Síria para
consultas. O premiê turco, Re-
cep Tayyp Erdogan, também en-
dureceu o tom contra o regime
sírio. “Enviei meu ministro das
Relações Exteriores e pessoal-
mente entrei contato (com As-
sad) muitas vezes – a última, há
três dias. Apesar disso, civis ain-
da são mortos”, disse o primeiro-
ministro turco.

Nos EUA, um porta-voz do De-
partamento de Estado afirmou
que o governo americano está
“em consultas com muitos alia-
dos europeus para a implementa-
ção de medidas financeiras e di-
plomáticas com o objetivo de au-
mentar a pressão contra o regi-
me de Assad”. O governo tam-
bém restringiu o movimento do
embaixador sírio em Washing-
ton, Imad Mustapha, a um raio
de 25 quilômetros da embaixada
como reciprocidade à decisão to-
mada por Damasco em relação
ao embaixador americano, Ro-
bert Ford.

Segundo reportagem do Wall
Street Journal, o FBI (polícia fe-
deral dos EUA) investiga supos-
tas ameaças de Mustapha e ou-
tros funcionários diplomáticos
da Síria em Washington a sírio-
americanos. O jornal cita o caso

de um médico chamado Hazem
Hallak que foi morto ao retornar
de conferência nos EUA. O em-
baixador da Síria negou as infor-
mações e as qualificou de “menti-
rosas”.

A decisão da ONU em Damas-
co implicará a retirada de 26 dos
160 membros, segundo Michael
Williams, coordenador da enti-

dade para o Líbano. A maioria de-
les trabalha na área de auxílio a
refugiados iraquianos e palesti-
nos. A entidade está preocupada
com o aumento da violência,
com amplas ações em Hama e La-
takia. Na cidade portuária, cente-
nas de pessoas foram presas e le-
vadas para um estádio ontem.

Em mais debate semanal so-

bre a crise na Síria, o Conselho
de Segurança, em Nova York, ou-
virá depoimentos de Navi Pillay,
alta comissária de Direitos Hu-
manos da ONU, e Valerie Amos,
subsecretária-geral para Assun-
tos Humanitários. Em seguida,
serão realizadas consultas e não
está descartada a adoção de uma
declaração presidencial no final
(mais informações nesta página).

Brasil, Índia, África do Sul e
Líbano opõem-se a medidas
mais duras contra Assad, mas
defendem algumas formas de
pressão e exigem medidas como
a permissão para a entrada de
jornalistas estrangeiros e o
envio de uma missão do
Escritório da ONU para
Coordenação de Assuntos
Humanitários. Na semana
passada, o embaixador sírio na
ONU, Bashar Jaafari, chegou a
dizer ao Estado que repórteres
podem entrar na Síria, mas “o
governo teme pela segurança
deles diante das milícias
opositoras armadas”.

Escalada na violência faz ONU retirar
parte de seus funcionários da Síria

Em Latakia, 10 mil
palestinos sumiram
após repressão

● Turquia
O premiê tur-
co, Recep Erdo-
gan, comparou
ontem o líder
sírio Bashar
Assad (foto) ao
líbio Muamar
Kadafi. “Fize-
mos pedidos a
Kadafi, mas
não adiantou.
O mesmo ocor-
re agora na
Síria”, disse.

Repressão. Imagem de vídeo amador mostra tanque avançando na cidade de Homs, palco de protestos

Líder do grupo radical
xiita libanês rejeita
colaborar com a Justiça e
acusados podem ser
julgados em ausência

estadão.com.br

Isolamento. Assad promete a secretário-geral das Nações Unidas cessar operações militares, na véspera de nova reunião do Conselho
de Segurança para debater a repressão; Tunísia decide retirar embaixador de Damasco e Turquia volta a criticar assassinato de civis
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




