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8 Estados
mexicanos começaram campa-
nhas para tentar preencher va-
gas na polícias. A violência cres-
cente no país faz com que a tare-
fa seja “quase impossível”, se-
gundo um dos governadores

MEXICANA

Websfera O melhor da internet

MY FOX PRAGUE DAILY

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

Peter Arnold, um morador do
bairro do Queens, em Nova
York, virou celebridade na inter-
net por causa de um vídeo no
qual aparece nadando em uma
enchente na rua. A cheia, provo-
cada pela passagem do furacão
Irene, cobriu diversas avenidas

no fim de semana e Arnold resol-
veu dar um mergulho. A água,
disse ele, “estava muito fria,
mas bastante refrescante”.
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A máquina de leitura da sorte ‘A
Cigana’, que estava encostada
nos fundos de um bar nos Esta-
dos Unidos, é disputada em lan-
ces milionários por colecionado-
res. A peça, produzida por volta
de 1860, tem entre os pretenden-
tes o mágico David Copperfield.

Um casal de irmãos de Chicago
moveu um processo contra a pró-
pria mãe por não comprar pre-
sentes de aniversário. O advoga-
do que convenceu as crianças a
iniciar a ação exigindo US$ 50
mil por danos morais é o próprio
pai, divorciado da mãe.
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Livres do furacão Irene desde a
noite de domingo, os america-
nos defrontaram-se ontem com
um saldo de 32 mortos, perigo-
sas inundações no nordeste do
país e um apagão em 5,5 milhões
de residências e empresas dos
EUA.

Nos aeroportos de Nova York,
Filadélfia e Boston, mais de 1,8
mil voos foram cancelados pela
manhã e problemas de tráfego

terrestre continuavam na Costa
Leste. Nos Estados de Nova
York e Vermont, as inundações
atingiram níveis recordes.

“Não há dúvidas de que o Ire-
ne foi uma tempestade mortal.
As pessoas têm ainda de ser pru-
dentes e agir com bom senso nas
regiões atingidas”, afirmou
Craig Fugate, diretor da Agência
Federal de Administração de
Emergência (Fema, na sigla em
inglês). “Ainda estamos preocu-
pados com as fortes chuvas que
caíram. Há perigosas inunda-
ções e falta de energia.”

O Irene atingiu Porto Rico, Ba-
hamas e, desde a quarta-feira, 11
Estados da Costa Leste dos
EUA. Mesmo com a perda gra-
dual de força no percurso, que
converteu o furação em uma
tempestade tropical, no domin-
go, a tormenta mostrou-se des-
truidora.

Cidades de todas as regiões fi-
caram alagadas por rios antes
considerados calmos e pouco
caudalosos. A Cruz Vermelha
lançou uma campanha por doa-
ção de sangue. Dezenas de pes-
soas ainda estavam desapareci-
das ontem.

Os danos causados pela tem-

pestade ainda não foram calcula-
dos, segundo Fugate. Consulto-
rias privadas estimam prejuízos
entre US$ 500 milhões e US$ 1
bilhão. Parte da reconstrução se-
rá financiada pelo governo fede-
ral.

Ontem, a Fema iniciou a ajuda
a Vermont, o Estado que menos
se preparou – o governo local
não retirou os habitantes das
áreas de risco. Apenas depois
das inundações, o Estado decla-
rou emergência, o que lhe permi-
tiu acesso à ajuda financeira da
Casa Branca e à assistência da
agência. “Não vemos inunda-
ções como essas em Vermont há
75 anos”, afirmou o governador
do Peter Shulin.

A Fema mantêm cerca de US$
800 milhões em caixa para o so-
corro e a ajuda na reconstrução
das cidades mais afetadas. Se-
gundo Fugate, boa parte da ação
preventiva da agência resultou
de lições aprendidas com o fura-
cão Katrina, cuja passagem pro-
vocou 1.836 mortes e danos ava-
liados em US$ 108 bilhões.

Ontem, essa catástrofe com-
pletou seis anos. “Em situações
como essa, temos de ser rápidos
e nos prevenirmos contra o po-
tencial desastre”, disse Fugate.
“Não dá para esperar para ver se
o furacão será ruim e agir só de-
pois.”

Turista francês quebra
parte de ponte em Praga

Passagem do furacão Irene deixa 32 mortos nos EUA

Irmãos processam mãe
por ‘falta de presentes’
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Máquina que ‘lê a sorte’
é relíquia milionária

Nadador de enchente
vira celebridade na web

Um turista francês foi detido em
Praga, na República Checa, por
danificar o patrimônio histórico
da cidade. O vândalo escalou um
dos lados da Ponte Charles e de-
predou parte da estrutura barro-
ca. A ponte com 520 metros de
extensão foi construída em 1357.
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Àmedida que as forças
rebeldes líbias aniqui-
lam a resistência den-
tro de Trípoli e am-
pliam a autorida-
de simbólica do

Conselho Nacional de Transi-
ção (CNT) sobre o restante
do país, é importante lem-
brar que a criação de uma no-
va Líbia levará tempo e temos
pela frente desafios ainda
maiores do que os exigidos
para derrubar o ditador Mua-
mar Kadafi. Apesar disso, a desti-
tuição de Kadafi é uma oportunidade
de criação de um governo responsá-
vel, armado com os instrumentos ne-
cessários para um rápido desenvolvi-
mento econômico no coração do
Norte da África.

Apesar da ausência quase total de
um setor privado, da corrupção endê-
mica e da disfunção burocrática, as
perspectivas de um crescimento eco-
nômico sustentável na Líbia podem
ser mais brilhantes do que no caso de
seus vizinhos revolucionários, Egito
e Tunísia, diante da imensa riqueza
de recursos, uma população pequena
e a capacidade para atrair técnicos e
investimentos estrangeiros.

Para melhor garantir o futuro do
Estado líbio, é fundamental que o
CNT mantenha a estrutura institu-
cional ampla e transparente concebi-
da pelo primeiro-ministro interino
do conselho, Mahmoud Jibril. Há um
“mapa do caminho”, metódico e con-
creto, para a formação de um gover-
no pós-Kadafi. Ele prevê acertada-
mente eleições para um Congresso
Nacional composto de membros de
todas as regiões da Líbia, que se en-
carregará de redigir o anteprojeto de
uma Constituição, a ser submetida a
um referendo nacional supervisiona-
do pelas Nações Unidas.

Uma medida que teve um preceden-
te: de 1949 a 1951, a ONU fiscalizou uma
convenção nacional líbia que esboçou
uma Constituição e escolheu Idriss al-
Senussi como rei. Idriss permaneceu no
trono até o golpe de Kadafi, em 1969.

A vigilância da comunidade interna-
cional na formação de um órgão de tran-
sição nacional é o único método com
um claro precedente histórico para a
formação de governo legítimo, em meio
a uma mudança de regime. Como o
CNT não é uma entidade eleita, estabe-
lecer um cronograma rígido para o pro-
cesso – e estritamente fiel a ele – será
essencial para a legitimidade do conse-
lho aos olhos dos líbios e do mundo.

Mas a ONU, a Liga Árabe e outros paí-
ses poderão ter de usar de ameaças a
estímulos para que os desdobramentos
da situação sigam na direção certa. Se a
comunidade internacional manifestar-
se em uma só voz – como ocorreu na
aprovação da Resolução 1.973, que criou
uma zona de exclusão aérea –, essas
ações não serão encaradas como um

neocolonia-
lismo dentro da
Líbia.

No momento, a princi-
pal crítica ao CNT, na Lí-
bia, é que ele representa ape-
nas um espectro dos interesses dos
líbios da Cirenaica (leste da Líbia), ali-
nhados com os países da Otan.

Representatividade. Há boas indica-
ções de que os líderes do CNT querem
realmente representar uma ampla cama-
da da população líbia; razões estruturais
tornaram isso difícil até agora. Coinci-
dentemente, a queda de Trípoli pode ter
ocorrido num momento fortuito para o
conselho, pois uma reformulação do ga-
binete já foi iniciada após o assassinato
do primeiro comandante militar, o gene-
ral Abdel Fatah Younis, em 28 de julho.
O CNT deve emitir rapidamente um co-
municado público declarando que,
quando um mínimo de ordem for restau-
rado em todo o país, um novo gabinete
será apontado, com mais da metade dos

c a r -
gos do alto
escalão atri-
buída a membros
vindos de regiões recente-
mente libertadas da Líbia. Isso garantirá
a devida representação da região de Trí-
poli, que abriga 70% da população da
Líbia.

Como mostra o “mapa do caminho”,
o CNT compromete-se a criar uma co-
missão de “verdade e reconciliação”
com base no modelo sul-africano e pro-
meteu incluir no novo governo ex-auto-
ridades de Kadafi não envolvidas nos
crimes contra a humanidade por ele co-
metidos. Esse compromisso de não im-

por um partido único é essencial para
a economia líbia retomar sua ativida-
de no médio prazo e, no curto prazo,
restaurar rapidamente os serviços es-
senciais para os cidadãos.

Uma não utilização das institui-
ções, dos tecnocratas e policiais que
serviram no regime anterior pode
obstruir os esforços do conselho pa-
ra abastecer os habitantes da Líbia
Ocidental, evitando, por outro lado,
um prolongado vazio político que po-
de levar a saques e o caos. Mas o fator
mais importante que limita a capaci-
dade do conselho de prover os servi-
ços básicos para a população é a im-
possibilidade de acesso aos ativos lí-
bios no exterior, que estão congela-
dos. Nesse caso, a comunidade inter-
nacional precisa agir decisivamente,
de acordo com as decisões da recente
reunião do grupo de contato da Líbia,
para que, o mais rápido possível, seja
aprovada uma resolução apresenta-
da no Conselho de Segurança para tal
finalidade.

Os EUA, corretamente, pediram
ao CNT que indique suas necessida-
des de modo a determinar como os
americanos poderão assumir um pa-
pel de apoio às Nações Unidas e à co-
munidade internacional para ajudar
os líbios a voltar a ter energia elétrica
e reabrir escolas. É importante que
EUA, Grã-Bretanha e União Euro-
peia forneçam mais apoio em vez de
dar ordens, e os esforços de estabiliza-
ção do país sejam direcionados por
meio das Nações Unidas.

As perspectivas promissoras e oti-
mistas de Jibril, de “um país, um po-
vo, uma história e um futuro”, com
uma capital (Trípoli), são partilha-
das por muitos líbios, se não a maio-
ria. As possibilidades de uma transi-
ção para uma Líbia próspera e demo-
crática são melhores do que muitos
analistas admitem.

Mas a aplicação do “mapa do cami-
nho” do CNT e de um poder de transi-
ção rumo a um governo eleito exigirá
que as suspeitas mútuas entre os lí-
bios e com relação à comunidade in-
ternacional – fomentadas por déca-
das de desgoverno Kadafi – sejam ra-
pidamente substituídas por relações
de confiança e colaboração. /
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Fúria. Residências foram destruídas pela tempestade em East Haven, Estado de Connecticut

● Prejuízo

Dezenas de pessoas
continuam desaparecidas
e apagão atinge cerca de
5,5 milhões de casas e
empresas em todo o país

Um ‘mapa do caminho’ para a Líbia
Oposição líbia dá sinais animadores sobre seus planos e a comunidade internacional deve ajudá-la a seguir adiante
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1,8 mil
voos foram cancelados ontem

US$ 1 bilhão
poderá custar a reconstrução

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 ago. 2011, Primeiro Caderno  p. A14.




