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● O ESTADO NA LÍBIA

Internacional

Émuito comum atribuir ao
petróleo os conflitos, as
guerras, as iniciativas diplo-
máticas. No passado, o que

foi dito é que a expedição americana
no Iraque tinha por finalidade o con-
trole das gigantescas reservas petrolí-
feras do país.

A mesma análise tem sido feita ho-
je no caso da operação na Líbia em-
preendida por França, Grã-Breta-
nha, Otan e alguns outros países para
destituir o tirano Muamar Kadafi.

Mas o chanceler da Itália, Franco Fratti-
ni, procurou esclarecer as coisas: “Itália
e França não estão engajadas numa
guerra colonial para se apossar do petró-
leo da Líbia”.

A Líbia possui vastas reservas de pe-
tróleo. Antes da guerra, sua produção
era de 1,5 milhão de barris por dia (2% da
produção mundial), mas sua capacida-
de real é de 4 milhões de barris diários. A
guerra certamente danificou toda a apa-
relhagem petrolífera, mas a expectativa
é que, dentro de seis meses, os poços

devem estar de novo a pleno vapor. E
não nos esqueçamos de que o petróleo
líbio é de qualidade superior.

Mas a Itália não está na guerra de olho
no petróleo líbia. Na verdade, os italia-
nos foram arrastados para o conflito. A
França, pelo contrário, entrou de cabe-
ça. Foi Nicolas Sarkozy, com o britânico
David Cameron, que mobilizou os alia-
dos. Evidentemente, não foi para au-
mentar sua parte no tesouro petrolífero
líbio. A gigante francesa Total espera
agora ampliar sua presença na Líbia.

Até o momento, a empresa tem uma
presença discreta no país: apenas dois
campos de petróleo, com 55 mil barris
por dia, o que a coloca bem distante da
ENI italiana e da Repsol espanhola.

A situação pode mudar. Sarkozy, que
foi o mentor da intervenção da Otan, é
uma das figuras mais populares da Líbia
libertada. Esse provável avanço da To-
tal na Líbia completa uma ofensiva ge-
ral lançada pela companhia francesa em
todo o continente africano. E a partir de
agora, ela deve consagrar US$ 5 bilhões
ao ano a seus investimentos no conti-
nente. Total está presente no Sudão do
Sul, Uganda, Tanzânia, Nigéria e, sobre-
tudo, em Angola.

Aliás, em Angola, onde a companhia
francesa já opera, a Total deve abrir nos
próximos anos dois novos campos de
exploração “off shore”. Além disso, tem
um projeto espetacular: a exploração
em águas profundas da Bacia de Kwan-
za. Os engenheiros estão convencidos
de que essa bacia encerra reservas gigan-
tescas sob as camadas do pré-sal.

Suas esperanças têm como base o
Brasil. A Petrobrás localizou imen-
sos campos submarinos profundos
em 2007 na Bacia de Santos. E, segun-
do os geólogos, essas duas zonas – a
bacia brasileira e a de Kwanza – for-
mavam um bloco único há 150 mi-
lhões de anos, antes de o continente
americano separar-se da África. As-
sim, a Total segue com grande inte-
resse as atividades da Petrobrás e es-
tá otimista. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
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Vídeo. Forças de Bashar Assad atacam
manifestantes na Síria
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A principal base da Brigada Kha-
mis, comandada por um dos fi-
lhos de Muamar Kadafi, 20 km a

oeste de Trípoli, foi bombardea-
da repetidamente pelos aviões
da Otan. Mas não a fábrica de fei-
jão e ervilha enlatados, situada
em frente – um alvo civil.

Por isso mesmo, ali, a brigada
armazenou centenas de caixas de
bombas, foguetes, granadas de
morteiros, munição de artilharia
pesada e até pistolas 9 mm de 15
tiros,fabricadaspelaindústriabra-
sileiraTaurus.OrepórterdoEsta-
do foi escoltado pela fábrica por
um nervoso combatente, que en-
trava em cada recinto examinan-
doatentamenteolugareapontan-
do o fuzil para todos os lados.

Anoitecia, e o lugar é um alvo
muito provável, no caso de ação
de comandos leais a Kadafi, que
hoje completaria 42 anos no po-

der, e recusa-se a render-se. Pi-
lhas de engradados de feijão e de
ervilha enlatados ainda ocupam
parte do galpão principal da fábri-
ca, mas aparentemente fazia al-
gum tempo que a sua produção
dera lugar ao armazenamento de
armas, a salvo dos ataques.

Naportaria de entrada da fábri-
ca foram deixadas fardas milita-
res, segundo o combatente de
mercenários subsaarianos. No
escritório deum oficial, nosegun-
do andar do prédio central da ba-
se em frente, há documentos de
militares sudaneses, egípcios e
chadianos. “Voulevarpara o Con-
selho Militar em Benghazi”, dis-
se o combatente Ibrahim Harabi,
originário da “capital rebelde”,
guardando as pastas na mochila.

A base da brigada, uma das
principais do aparato militar do
regime, foi semidestruída pelos
bombardeios. Os telhados de
seus galpões, que abrigavam não
só foguetes, morteiros e muni-
çãode artilharia pesada, mas tam-
bém tanques, foram arrancados
pelos mísseis da Otan.

A maior parte do armamento é
de fabricação russa. Há também
caixas de rifles para dispersão de
multidões com munição não le-
tal, fabricados pela belga FN
Herstal. No escritório do oficial
no segundo andar, há um pros-
pecto de sistema de rádio, produ-
zidopela australianaQ-Mac. A Lí-
bia tinha acesso fácil ao bazar de
armas internacional.

Ameaça. A chegada de Kadafi
ao poder, em 1º de setembro de
1969, completa hoje 42 anos, e há
receios em Trípoli de que pes-
soas leais a ele possam atacar.
Apoiados por peças de artilharia
etanques, osrebeldes cercam Sir-

te, 400 km a leste de Trípoli, mas
dizem preferir uma saída nego-
ciada. Ali Tarhouni, vice-primei-
ro-ministrodo governo de transi-
ção, estima que os rebeldes de-
vam levar uma semana para to-

mar Sirte se não houver rendi-
ção. Centenas de pessoas se reu-
niram na Praça dos Mártires para
a oração do Eid el-Fitr, que cele-
bra o fim do Ramadã, o mês islâ-
mico do jejum diurno.

Brigada chefiada por filho de
Kadafi usava armas brasileiras

GORAN TOMASEVIC/REUTERS

ERIC FEFERBERG/AFP

O OCASO DO DITADOR. O futuro dos líbios

Potências definem em Paris futuro da
Líbia, de olho em contratos e petróleo
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Emissários de pelo menos 60
países discutirão hoje em Pa-
ris a nova página da história
da Líbia, o status do Conselho
Nacional de Transição (CNT)
e como organizar a reconstru-
ção líbia. Ao mesmo tempo, go-
vernos disputam contratos pa-
ra o fornecimento de produ-
tos e serviços para a Líbia pós-
Kadafi e a influência sobre o
novo regime de Trípoli.

Parte do dinheiro nas contas
congeladas do ditador Muamar
Kadafi está sendo usada para fe-
char contratos justamente com
os governos que lideraram a
ofensiva da Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte (Otan).

Convocada pela França, a reu-
nião deverá formalizar a libera-
ção de quase US$ 5 bilhões em
ativos de Kadafi, os quais agora
serão destinados à “reconstru-
ção” da Líbia. A União Europeia
deverá ainda revogar as sanções
unilaterais contra portos e com-
panhias petrolíferas líbias. Um
calendário para o estabelecimen-
to da democracia em Trípoli de-
verá ainda ser divulgado.

O encontro foi organizado por
europeus, sob críticas do Brasil,
China e Rússia. Os emergentes
defendem que o tema seja trata-
do no âmbito da ONU.

Diplomatas brasileiros disse-
ram ao Estado que um dos pon-
tos centrais dessa reconstrução
será a liberação da fortuna de Ka-
dafi. China e Rússia não escon-

dem a irritação com a cúpula con-
vocada pelos europeus. Mas os
emissários de Brasília, Pequim e
Moscou admitem que um de
seus objetivos na reunião é ga-
rantir que os contratos da era Ka-
dafi sejam mantidos.

Líderes como o presidente
francês, Nicolas Sarkozy, o pre-
miê britânico, David Cameron, a
chanceler alemã, Angela Merkel,
e a secretária de Estado dos EUA,
Hillary Clinton,querem transfor-
mar a cúpula no “nascimento in-
ternacional” da Líbia pós-Kadafi.

Eldorado. Ontem, a França
anunciou que mantinha bloquea-
dos US$ 7,5 bilhões em seus ban-
cos e pediu que a ONU já libere

US$ 1,5 bilhão. A Grã-Bretanha já
tinha feito isso dois dias atrás –
um voo com o equivalente a US$
211 milhões partiu para a Líbia –
e a Itália anunciou ontem a libe-
ração de mais US$ 500 milhões.

Esse dinheiro está benefician-
do justamente os países que ha-
viam promovido resoluções na
ONU pedindo que a fortuna fos-
se descongelada – europeus, al-
guns países árabes e os EUA.

Nestasemana,porexemplo,re-
beldes líbios usaram US$ 44 mi-
lhões de Kadafi para comprar tri-
go de produtores franceses. O
pacto fechado com Paris prevê
que alimentos e gêneros de pri-
meiranecessidadesejamcompra-
dos de empresas francesas. A

França também emplacou a ven-
da de escolas pré-fabricadas. O
ponto mais sensível, porém, con-
tinuaaseraindústriado petróleo.

Franceses. No regime de Kada-
fi, 35 empresas estrangeiras ope-
ravam no país. Em abril, o CNT
havia prometido a Sarkozy que
um terço dos contratos de petró-
leo ficaria com empresas france-
sas. A esperança de Paris é que a
França seja “recompensada”
por ter liderado os ataques da
Otan.

Na semana que vem, uma mis-
são com empresários da Total,
Alstom e outras empresas fran-
cesas vai desembarcar em Trípo-
li para debater com a nova admi-

nistração contratos para ajudar
na reconstrução da Líbia. Em ju-
lho, executivos da Total já ti-
nham visitado Benghazi e, com o
apoio do governo em Paris, fe-

charam contatos com rebeldes.
O Estado apurou que os no-

vos “ministros” líbios voltarão a
Paris no dia 6 para uma reunião
com empresários.

De novo o ouro negro

GILLES
LAPOUGE

Puxadinho. Rebeldes líbios acampam sob tanque no deserto

●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr

Bombardeios da Otan
destruíram fábrica de
enlatados usada como
armazém pelas tropas
leais a ditador

estadão.com.br

No artigo de Gilles Lapouge “Ar-
gel teme novo vizinho”, publica-
do ontem, onde se lê “o presi-
dente (da Argélia) Houari Bou-
medienne”, leia-se “o presidente
Abdelaziz Bouteflika”.
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Fogo e reza. Rebelde na tomada da refinaria de Ras Lanuf

Convocada por europeus sob críticas de emergentes, cúpula decidirá sobre status do CNT, fundos de Kadafi antes congelados e volta da
democracia; fortuna liberada do ditador rende contratos a franceses e petrolíferas de países-membros da Otan lutam por ‘preferência’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 01 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




