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● Estado palestino
na ONU
Entre o fim de setembro e
início de outubro, a ONU
discutirá o reconhecimento do
Estado palestino, a pedido do
presidente Mahmoud Abbas
(foto), contra a vontade de
Israel, que quer um acordo

● ‘Indignados’
Revoltados com o alto custo
da moradia, milhares de
israelenses protestam contra
governo de Bibi Netanyahu
(foto). Muitos estão
acampados em Tel-Aviv

● Problemas com Ancara
Aliada histórica, Turquia
expulsou embaixador
de Israel, teria hostilizado
turistas israelenses,
suspendeu contratos
militares e faz pressão
com força naval

Um relatório divulgado ontem
determinou que o civil iraquia-
no Baha Mousa, que morreu
sob a custódia de militares britâ-
nicos em 2003, foi vítima de
“um horrível episódio de violên-
cia gratuita”. O recepcionista
de hotel de 26 anos morreu
após ser asfixiado por militares
e sofrer mais de 93 ferimentos,
um dia depois de ser detido pe-
los soldados da Grã-Bretanha
em Basra, no sul do Iraque. A
comissão também apontou “fa-
lha corporativa” do Ministério
da Defesa, ao permitir métodos
de interrogatório proibidos.

RAMALLAH, CISJORDÂNIA

Ativistas palestinos lançaram
ontem uma campanha mun-
dial para obter apoio ao reco-
nhecimento de um Estado pa-
lestino independente e mem-
bro pleno da ONU. No mesmo
dia, o governo americano asse-
gurou, pela primeira vez, que
vetará a proposta de resolu-
ção, caso ela seja apresentada
ao Conselho de Segurança das
Nações Unidas.

Em uma breve cerimônia nas
instalações da ONU em Ramal-
lah, na Cisjordânia, cerca de cem
ativistas e representantes pales-
tinos enviaram uma carta infor-
mal ao secretário-geral da ONU,
Ban Ki-moon. “Insistimos que o
senhor use seu peso moral para
apoiar o desejo do povo palesti-
no de viver em liberdade e com
dignidade, como o restante dos
povos do mundo”, diz a mensa-
gem.

Os palestinos prometem reali-
zar manifestações a partir de ho-
je nos territórios ocupados e am-
pliar os protestos em outros paí-

ses até o dia 21, quando será aber-
ta a Assembleia-Geral da ONU.
Dois dias depois, o presidente pa-
lestino, Mahmoud Abbas, deve
discursar no plenário. Os ativis-
tas batizaram a campanha de “Es-
tado Palestino 194” – se for acei-

ta, a Palestina seria o 194.º mem-
bro da organização.

Segundo a Carta da ONU, a
proposta tem de ser aprovada
por pelo menos 9 dos 15 países
do Conselho de Segurança e não
pode ser vetada por nenhum dos

cinco membros permanentes
(Grã-Bretanha, França, China,
EUA e Rússia). Se obtiver sinal
verde no órgão, a admissão é en-
caminhada à Assembleia-Geral,
onde precisaria de dois terços pa-
ra ser aprovada.

Para driblar o veto americano,
a outra possibilidade seria enca-
minhar um pedido de reconheci-
mento como “Estado não mem-
bro”, que pode ser encaminhado
diretamente à Assembleia-Ge-
ral, onde cada país tem um voto e
não há veto. Assim, a Palestina
subiria um degrau em seu status
diplomático e se igualaria ao Va-
ticano, também um “membro
não pleno”. Essa opção, porém,
ficaria como plano B.

Veto. Ao tomar posse ontem co-
mo subsecretária para assuntos
políticos do Departamento de
Estado dos EUA, Wendy Sher-
man, a nova número 3 da diplo-
macia americana, confirmou
que o país vetará a proposta no
Conselho de Segurança. “Se a re-
solução for apresentada, será
vetada”, afirmou. / AP

VENEZUELAAFEGANISTÃO
Exército britânico
matou civil, diz relatório

A oposição da Síria pediu on-
tem à comunidade internacio-

nal que ajude a deter os
ataques militares con-

tra civis em uma re-
pressão cada vez
mais sangrenta dos
protestos contra o
governo do presi-

dente Bashar Assad.
A Comissão Geral da

Revolução Síria, que
reúne vários grupos, disse

que o aumento no número de
manifestantes mortos fez com
que muitos sírios relutantes se
decidissem pela ajuda externa.

O Departamento do Tesouro
americano incluiu ontem o ge-
neral Cliver Alcalá, aliado
do presidente venezue-
lano, Hugo Chávez,
em uma lista de
pessoas envolvidas
com o narcotráfi-
co e sujeitas a san-
ções. Além de Alca-
lá, foram incluídos
na lista os parlamenta-
res Freddy Bernal e Amíl-
car Figueroa. O quarto envolvi-
do, segundo o departamento, é
Ramón Madriz, oficial da inteli-
gência venezuelana.

A Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) admitiu
ontem que um de seus soldados
foi o autor dos disparos que ma-
tou o correspondente da BBC
Ahmed Omed Khpulwak em
julho no Afeganistão.

Segundo a Otan, o soldado
confundiu o jornalista de 25
anos com um homem-bomba
durante uma missão contra in-
surgentes na cidade de Tarin
Kowt, na Província de Uruzgan,
no sul do Afeganistão.

Khpulwak foi uma das 19 víti-
mas dos confrontos entre mili-

tantes e a Otan depois da explo-
são de duas bombas nos arredo-
res de edifícios estatais. Segun-
do a Otan, o militar atuou de
acordo com as regras e de modo
razoável diante das circunstân-
cias do combate.

Fidel reaparece e
fala a TV venezuelana

Internacional

ANCARA

O primeiro-ministro da Tur-
quia, Recep Tayyip Erdogan, de-
clarou ontem à TV Al-Jazira que
navios turcos escoltarão qual-
quer embarcação do país que le-
ve ajuda humanitária para os pa-
lestinos na Faixa de Gaza. Segun-
do o premiê, seu governo tam-

bém tomará providências para
impedir que Israel explore unila-
teralmente os recursos naturais
da bacia leste do Mediterrâneo.

“Em primeiro lugar, os navios
de guerra turcos estão autoriza-
dos a proteger nossas embarca-
ções que levem ajuda humanitá-
ria para Gaza”, disse Erdogan. “A
partir de agora, não permitire-

mos mais que esses barcos se-
jam atacados por Israel, como
ocorreu com a flotilha.”

Em maio de 2010, uma flotilha
de seis embarcações tentou fu-
rar o bloqueio israelense a Gaza
e levar ajuda humanitária para
os palestinos. Todos foram impe-
didos de desembarcar. O navio
maior, o Mavi Marmara, de ban-

deira turca, foi invadido em
águas internacionais por solda-
dos de Israel, que executaram no-
ve ativistas turcos.

O episódio piorou a relação en-
tre Ancara e Tel-Aviv. Os turcos
exigem um pedido de desculpas
e reparações às vítimas, mas os
israelenses rejeitam. Referindo-
se aos comentários de Erdogan,

Yigal Palmor, porta-voz da chan-
celaria de Israel, foi seco. “Não
vale a pena comentar.”

A crise fez a Turquia cortar o
comércio com Israel no setor de
Defesa, interromper os contatos
militares e rebaixar a relação bila-
teral. Os dois países, porém, ain-
da mantêm uma intensa troca co-
mercial, que movimentou US$

3,5 bilhões em 2010.

Crise. Ontem, o ministro da De-
fesa de Israel, Ehud Barak, afir-
mou que a Turquia não se trans-
formará em inimiga de Israel e a
crise “passará” com o tempo.
“No fim, essa onda passará. Reco-
nhecemos a realidade. Eles reco-
nhecem a realidade”, disse Ba-
rak. “Somos os mais importan-
tes aliados do Ocidente na re-
gião e tenho certeza que supera-
remos esses desacordos.” / AP

EUA relacionam aliado
de Chávez ao tráfico

P ara conseguir ser admitida como Estado-
membro da ONU, a Palestina precisa da
aprovação do Conselho de Segurança e
dedoisterçosdos193membrosdaAssem-

bleia-Geral. Como o Departamento de Estado dos
EUA já disse que vetará a iniciativa, os palestinos
devem se concentrar apenas na segunda votação.

Assim, a aprovação na Assembleia-Geral seria
simbólica. Em 1947, Israel foi criado após votação
nessa mesma instância em sessão presidida pelo
brasileiro Osvaldo Aranha. No entanto, seria um

sinal de que a maior parte da comunidade interna-
cional apoia o novo Estado.

O ônus do veto no Conselho de Segurança fica-
ria com o governo de Barack Obama, que tenta
melhorar a imagem dos EUA no mundo islâmico.
Na Assembleia-Geral, até agora, mais de cem paí-
ses, incluindo o Brasil, declararam voto a favor da
admissão da Palestina. Os europeus ainda estão
divididos e a posição de pequenas nações na Ásia e
naÁfricaserádecisivaparaqueospalestinosconsi-
gam os dois terços.

Contando como certo o veto dos EUA no Con-
selho de Segurança, Israel busca agora impedir
uma vitória palestina na Assembleia-Geral, ten-
tando convencer os países indecisos a não apoia-
rem a resolução. A corrida dos diplomatas israe-
lenses é para impedir que eles alcancem os 129
votos necessários.
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Marinha da Turquia escoltará navios a Gaza, diz premiê
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EUA anunciam que vetarão Palestina
como integrante plena da ONU

REPRODUÇÃO

Otan admite que soldado matou jornalista
da BBC ao confundi-lo com insurgente Após semanas de silêncio e es-

peculações sobre o suposto
agravamento do estado de saú-
de de Fidel Castro e sua possí-
vel morte, o líder cubano reapa-
receu durante entrevista a um
canal de TV venezuelano vincu-
lado ao governo de Hugo Chá-
vez. A participação de Fidel foi
gravada na terça-feira, no entan-
to, ainda não foi exibida pela
emissora. Ao anunciar a entre-
vista feita em Havana, o apre-
sentador Mario Silva afirmou
que o ex-presidente cubano es-
tava com boa disposição duran-
te a conversa.

Ativistas pedem
ajuda internacional

Dificuldades
domésticas
e externas

AFP

Israel busca evitar
que palestinos
somem 129 votos

€ 6 MIL

500 mil
é o número estimado de
colonos israelenses em
assentamentos no território
ocupado palestino

Preparo. Ativista confecciona bandeiras palestinas encomendadas por moradores de Hebron, na Cisjordânia; venda aumenta com a busca de reconhecimento

estadão.com.br
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● Construções ilegais

● Apelo
O pai do soldado Gilad Shalit, captu-
rado pelo Hamas em 2006, quer
que a libertação dele seja condição
para que a Palestina integre a ONU.

Campanha. Na Cisjordânia, é lançado apelo para o reconhecimento da representação palestina como Estado-membro das Nações
Unidas – que pode ser vetado no Conselho de Segurança; ativistas prometem manifestações nos territórios ocupados e em outros países

RONEN ZVULUN/REUTERS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A10.




