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Sob nova direção

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

A divisão do território
líbio chegou a Brasí-
lia. Enquanto rebel-
des tomavam Trípo-

li, na capital brasileira seus
simpatizantes ocupavam a
embaixada. Desde a sexta-fei-
ra, a bandeira da oposição po-
de ser vista no mastro do pré-
dio. Já o único aliado do dita-
dor Muamar Kadafi na cida-
de, o embaixador Salem Zu-
beide, retirou-se para a resi-

dência oficial, a poucas quadras
de distância, e lá mantém a ban-
deira verde da ditadura líbia pres-
tes a ser encerrada.

Zubeide esteve pela última
vez na embaixada na tarde de se-
gunda-feira, quando outros di-
plomatas e líbios moradores no
Brasil ocuparam de vez o prédio,
rasgaram fotos de Kadafi e has-
tearam a bandeira rebelde. Ao
sair, o embaixador insistia que
ainda era o representante de seu
país – o que é confirmado pelo
Itamaraty, que só reconhece ou-
tro embaixador quando recebe

novas credenciais. Mas, na práti-
ca, Zubeide perdeu o controle da
embaixada.

O Estado procurou o embaixa-
dor em sua residência na noite
de terça-feira. A família do diplo-

mata disse que ele não está em
Brasília, mas a segurança da casa
confirmou que ele ainda estava
na cidade. Ontem, a residência
parecia deserta, sem carros e ou
mesmo seguranças. Todas as ja-

nelas estavam fechadas e com as
cortinas cerradas. A bandeira de
Kadafi continuava hasteada.

Na embaixada não havia movi-
mento. Apenas três funcioná-
rios brasileiros – um segurança,

uma secretária e um jardinei-
ro – estavam no local. Duran-
te o mês sagrado do Ramadã,
os muçulmanos só aparece-
rem para as tarefas do dia no
final da tarde.

Jamil Chade
ENVIADO ESPECIAL A NAIRÓBI

A situação do ditador Muamar
Kadafi levou governos africanos
de Quênia, Zimbábue e Suazilân-
dia a se opor a uma eventual ocu-
pação da Líbia por tropas estran-
geiras. Kadafi investiu de forma
pesada na África, financiou cam-
panhas eleitorais de aliados e
deu armas para conseguir o
apoio político desses governos.
Com seu reinado ameaçado, líde-
res africanos temem ser alvo de

revoltas similares e são pressio-
nados a romper laços com o regi-
me de Trípoli.

Nigéria e Marrocos rompe-
ram com Kadafi e o avanço dos
opositores também obrigou a
União Africana a convocar uma
reunião de chefes de Estado para
amanhã para traçar uma estraté-
gia para a transição no país sem o
envolvimento de países fora da
África. Burkina Fasso ofereceu
asilo a Kadafi, desde que ele não
possa movimentar o dinheiro
que tem no país.

Kadafi investiu US$ 5 bilhões
pela África, na esperança de criar
uma espécie de escudo contra o
Ocidente. Um dos governos que
vive uma saia justa é o do Quê-
nia, que há poucas semanas criti-
cou o apelo dos Estados Unidos
para que Kadafi deixasse o po-

der. A administração Obama ain-
da pressiona Nairóbi a congelar
os bens do ditador líbio. O gover-
no queniano tem ignorado os pe-
didos.

Na Embaixada da Líbia em
Nairóbi, a bandeira verde ainda
tremula, num claro sinal de que
o Quênia continua a reconhecer
apenas Kadafi como líder. Ao Es-
tado, a assessoria de imprensa
do governo queniano garantiu
que Nairóbi “não aceita pres-
sões externas”. No Exército que-
niano, Kadafi também tem seus
seguidores. Um dos soldados
que acompanhou a reportagem
até a fronteira com a Somália le-
vava a foto do líbio como tela de
fundo de seu celular.

Kadafi financiou a campanha
do atual presidente Mwai Kiba-
ki, que retribuiu com apoio polí-

tico e acordos comerciais vanta-
josos. Um deles foi entregar ao
líder líbio o Hotel Regency, um
dos melhores de Nairóbi. O ho-
tel era de propriedade pública e
estava para ser privatizado. Sem
licitação, foi passado aos líbios
por US$ 8 milhões, 25% do preço

original. O Estado foi ao local e a
gerência garantiu que operava
“normalmente”. Turistas ameri-
canos e europeus não sabiam
que o hotel era de Kadafi.

Outra concessão foi autorizar
a Líbia a entrar no mercado co-
mum dos países do Sudeste Afri-
cano, o que abriu as portas da
região para Trípoli. A manobra
garantiu vantagens às empresas
líbias, que tomaram o lugar de
multinacionais ocidentais. Para
fechar os negócios em nome de
Trípoli no leste da África, Kadafi
escolheu um parente do presi-
dente queniano como seu repre-
sentante. A Líbia ganhou as licita-
ções para construir o gasoduto
entre Uganda, Quênia e outros
cinco países.

Trípoli comprou todos os pos-
tos de gasolina no Quênia que

estavam nas mãos da Mobil Oil,
uma refinaria em Mombasa, em-
presas de aviação, terminais por-
tuários e outros negócios.

Todosesses projetos estão ago-
ra ameaçados. Desde o início da
guerra, pelo menos um dos gaso-
dutos em Uganda que seria cons-
truído por Kadafi teve sua obra
cancelada. O governo local temia
que, com as sanções da ONU e a
crise em Trípoli, a obra de US$
800 milhões fosse deixada pela
metade. O mesmo ocorreu com a
refinaria em Mombasa.

“A queda de Kadafi será um
alerta aos ditadores africanos, co-
mo Robert Mugabe, o rei Mswa-
tie da Suazilândia e Mwai Kibaki
do Quênia”, afirmou o Movimen-
to por Mudanças Democráticas
do Zimbábue. “Os dias também
estão contados para esses ditado-
res”, disse o grupo, que reúne
mais de 50 entidades pelo conti-
nente e acusa a União Africana
de tentar colocar panos quentes
para evitar mais revoltas.

Líderes africanos rejeitam tropas estrangeiras na Líbia
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O OCASO DO DITADOR. Articulação externa

Sarkozy convida
Brasil para cúpula
com rebeldes
Encontro marcado para dia 1º em Paris envolveria representantes
dos rebeldes líbios, diplomatas europeus e países emergentes

Apoio. Sarkozy recebe Jibril, premiê do CNT: Paris foi o primeiro a reconhecer governo rebelde

OPOSIÇÃO LÍBIA
TOMA MISSÃO DE
KADAFI NO BRASIL
Bandeira rebelde é hasteada na embaixada
de Trípoli em Brasília; embaixador se isola

PARIS

Os governos da França e da
Grã-Bretanha anunciaram on-
tem a realização de uma “con-
ferência de países amigos da
Líbia” para discutir a transi-
ção para a democracia após a
queda do regime de Muamar
Kadafi. A reunião ocorrerá no
dia 1.º, em Paris, e terá a pre-
sença de nações europeias,
árabes e emergentes – como
Brasil, Rússia, China e Índia –,
além do secretário-geral da
ONU, Ban Ki-moon.

Segundo o presidente francês,
Nicolas Sarkozy, a reunião servi-
ráparaoConselhoNacionalTran-
sitório (CNT), que deve governar
interinamente a Líbia, expor suas
necessidades econômicas e hu-
manitárias. Ainda de acordo com
Sarkozy, após a cúpula, os países
parceiros da Líbia poderão plane-
jar maneiras mais efetivas de
apoiar a transição democrática
no país.

O Brasil quer participar da reu-
nião. Apesar de não ter chegado
ainda nenhum convite formal do
governo francês ao Itamaraty, a
intenção de Brasília é enviar um
representante, caso a proposta
seja formalizada. “Certamente o
Brasil participará. Nosso interes-
se é retomar o mais brevemente
possível a relação com a Líbia co-
mo nação”, disse ao Estado o
porta-voz do Ministério das Rela-
ções Exteriores, embaixador To-

var Nunes. A participação brasi-
leira ocorrerá, segundo ele, des-
de que não concorra com uma
eventual medida do Conselho
de Segurança da ONU.

O representante do Brasil so-
mente será definido quando se
souber mais detalhes da reunião,
mas fala-se na participação do
embaixador brasileiro em Paris,
José Maurício Bustani, e outro di-

plomata especializado em Orien-
te Médio, como o embaixador no
Cairo, Cesário Melantonio Neto
– que tem sido o responsável pe-
los contatos do Brasil com os re-
beldes líbios. No entanto, o País
não tem ainda uma decisão so-
bre o reconhecimento ou não do
CNT como novo governo da Lí-
bia.

De acordo com o gabinete do
premiê britânico, David Came-
ron, o encontro será uma oportu-
nidade para a comunidade inter-
nacional apoiar os rebeldes na
construção de uma Líbia livre,
democrática e inclusiva.

O anúncio foi feito após reu-
nião do líder francês com o repre-
sentantedos rebeldes líbios Mah-
moud Jibril, líder do CNT. Segun-
do Sarkozy, “os amigos brasilei-
ros, indianos, russos e chineses”
– que mostraram um certo grau
de ceticismo com relação à ação
militar, mas que têm negócios
no país, serão convidados.

O representante rebelde afir-
mou que a data da reunião é sim-
bólica por ocorrer no mesmo dia
em que Kadafi assumiu o poder
em 1969. “Esperamos que essa
reunião seja o começo de uma
nova relação”, afirmou o presi-
dente francês.

Sarkozy disse também estar
disposto a manter as operações
militares no país pelo tempo que
o CNT julgar necessário. Ao lado
da Grã-Bretanha, a França lide-
rou os bombardeios da Otan con-

tra as forças de Kadafi. O gover-
no francês foi o primeiro a reco-
nhecer o CNT como represen-
tante do governo líbio. “A tenaci-
dade das forças aliadas valeu a
pena”, disse Sarkozy. “Estamos
dispostos a continuar as opera-
ções, sempre que nossos amigos
líbios precisarem.”

Jibril, por sua vez, afirmou que
a batalha ainda não terminou.

“Ainda há muitos elementos do
antigo regime que continuam lu-
tando”, declarou. “Outra bata-
lha feroz será para reconstruir o
país.”

O líder rebelde pediu que os
bens de Kadafi e de empresas es-
tatais líbias ao redor do mundo
sejam descongelados para que o
CNT tenha recursos para iniciar
a reconstrução. Eles estão blo-

queados pela Resolução 1.970 do
Conselho de Segurança da
ONU, que impôs sanções econô-
micas à Líbia. O órgão deve votar
nesta semana uma nova medida
para liberar esses recursos. Se-
gundo Jibril, as necessidades
mais urgentes são a compra de
remédios e de alimentos. / AP e

EFE, COM LISANDRA PARAGUASSU,

DE BRASÍLIA

Divisão. Residência oficial (E) ainda ostenta bandeira de Kadafi, ao contrário de sede da representação diplomática (D)

Vizinhos, que receberam
apoio de Kadafi e são
pressionados a romper
laços com Trípoli, temem
ser alvos de revoltas

● Compra de apoio

● Recomeço

US$ 5 bilhões
foram investidos por Kadafi pela
África para criar uma espécie de
escudo contra o Ocidente

US$ 800 milhões
é o valor do gasoduto que o líder
líbio construía em Uganda, mas
cuja obra foi abandonada

TOVAR NUNES
PORTA-VOZ DO ITAMARATY
“Certamente o Brasil participará.
Nosso interesse é retomar o
mais brevemente possível
a relação com a Líbia como
nação”

MAHMOUD JIBRIL
PREMIÊ DO CONSELHO
NACIONAL DE TRANSIÇÃO
DA LÍBIA
“Esperamos que a conferência
seja o começo de uma nova
relação. Ainda há muitos
elementos do antigo regime que
continuam lutando.

NICOLAS SARKOZY
PRESIDENTE DA FRANÇA
“A tenacidade das forças aliadas
valeu a pena. Estamos dispostos
a continuar as operações,
sempre que nossos amigos líbios
precisarem”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




