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Websfera O melhor da internet

Uma doceria espanhola que utili-
za uma cruz vermelha sobre fun-
do branco venceu a Cruz Verme-
lha na Justiça. A organização hu-
manitária processou a fabrican-
te por usar indevidamente seu
logotipo, mas os juízes conside-
raram a ação improcedente.

EL PAÍS

100 dias
depois da erupção do vulcão
chileno Puyehue, o primeiro voo
comercial pousou no aeroporto
de Bariloche, na Argentina, que
estava fechado pelas cinzas.

ARGENTINA

Alexander Lebedev, magnata
russo dono de dois jornais na
Grã-Bretanha, ficou irritado du-
rante um debate sobre econo-
mia em uma emissora de televi-
são da Rússia e partiu para a bri-
ga. Lebedev deu um soco no opo-
nente, Sergei Polonski, um milio-

nário do setor financeiro do país.
Os protagonistas da briga trans-
mitida ao vivo foram apartados
pela produção do programa.

CHINA DAILY

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

SKY NEWS WIRED
Doceria vence a Cruz
Vermelha na Justiça

Especialistas da Academia Cen-
tral de Belas Artes da China des-
cobriram que um quadro vendi-
do por cerca de US$ 12 milhões
em Pequim é falso. A pintura é
uma cópia de uma obra do artis-
ta Xu Beihong e foi negociada no
ano passado em um leilão.

Jovem é condenado por
compartilhar músicas
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MYERS
THE NEW YORK TIMES

Felipe Corazza

O ditador iemenita, Ali Ab-
dullah Saleh, está na Arábia
Saudita desde junho, quando
foi vítima de um ataque de
tribos opositoras em seu
complexo residencial. Ele já
deixou o hospital em que se
recuperou de queimaduras.

FONTE: CLARÍN.COM

Um estudante que mora em Bos-
ton, nos Estados Unidos, foi con-
denado a pagar indenização de
US$ 675 mil a uma gravadora por
ter compartilhado 30 músicas
online. A pena tinha sido reduzi-
da em segunda instância, mas foi
confirmada na apelação final.

Pintura negociada por
milhões na China é falsa

Magnata russo dá soco
em rival ao vivo na TV

SANAA

Forças de segurança leais ao dita-
dor do Iêmen, Ali Abdullah Sa-
leh, mataram 54 pessoas nos últi-
mos dois dias. Os ataques contra
dissidentes deixaram 187 feri-
dos na capital Sanaa. Dezenas de
milhares de pessoas retornaram
às ruas no domingo para pedir
que Saleh – que se recupera na
Arábia Saudita de um atentado
que sofreu em junho – deixe o
poder.

Ontem, milhares de dissiden-
tes ocuparam uma base da guar-
da presidencial na capital, apoia-

dos pela primeira divisão do
Exército, que desertou em abril
e apoia os manifestantes. Os re-
beldes ergueram barricadas para
proteger o quartel, mas não hou-
ve confronto. Os oficiais fugi-
ram e o depósito de armas foi to-
mado pelos opositores.

Das 54 vítimas, 28 morreram
ontem e 26, no domingo. Desde
o início dos protestos pela saída
de Saleh, em fevereiro, estima-

se que 400 manifestantes te-
nham sido mortos no país. Na
semana passada, o movimento
pró-democracia retomou impul-
so com a insatisfação diante da
indefinição sobre o futuro de Sa-
leh. O vice-presidente Abed Rab-
bo Mansour Hadi hesita em ne-
gociar um acordo intermediado
pelos EUA e pelo Conselho de
Cooperação do Golfo (CCG) pa-
ra que Saleh renuncie em troca
de imunidade.

“Sabíamos que o regime mata-
ria seus cidadãos”, disse o ativis-
ta Manea al-Mattari, do Conse-
lho da Juventude Revolucioná-
ria (CJR), um dos grupos contrá-
rios ao ditador. “Mas sabemos
que temos o dever de derramar
nosso sangue para que o mundo
saiba quantos iemenitas dese-
jam a liberdade.”

Ontem, a guarda presiden-
cial, comandada pelo filho de Sa-
leh, Ahmed, tentou retomar
uma área ocupada por manifes-
tantes no domingo. Atiradores
de elite posicionados no alto de
prédios atiraram contra os ati-

vistas. Algumas das vítimas fo-
ram atingidas por granadas pro-
pelidas por foguetes. Cópias do
Alcorão, o livro sagrado do Islã,
foram colocadas sobre seus cor-
pos.

Diplomacia. O mediador da
ONU, Jamal bin Omar, e o secre-
tário-geral do CCG, Abdullatif al-
Zayani, chegaram ontem a Sanaa
para tentar um acordo para a saí-

da do ditador, segundo fontes da
oposição iemenita. “Esperamos
que ele seja fechado esta sema-
na”, disse Al-Zayani.

Em Riad, Saleh reuniu-se on-
tem com o rei Abdullah, da Ará-
bia Saudita. Na Suíça, o chance-
ler iemenita, Abubakr Abdullah
al-Qirbi lamentou a violência e
prometeu uma investigação so-
bre os abusos das forças de segu-
rança. “O governo do Iêmen la-

menta e condena todos os episó-
dios de violência e derramamen-
to de sangue de ontem (domin-
go) em Sanaa”, disse Qirbi em
discurso no Conselho de Direi-
tos Humanos da ONU. “O gover-
no investigará e punirá os res-
ponsáveis.” Os EUA, a União Eu-
ropeia e a ONU também critica-
ram ontem a repressão contra
dissidentes no Iêmen. / AP, AFP e

REUTERS

REPRODUÇÃO

Em 2 dias de protestos,
54 morrem no Iêmen

estadão.com.br
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A primavera árabe e a diplomacia americana
Pedido de soberania palestino e os levantes na região podem trazer riscos, como uma convulsão de violência e um aumento do sentimento anti-Israel

Ataque quase
matou ditador

Apesar de terem criado
novas oportunidades
para a diplomacia ame-
ricana, os levantes po-
pulares da primavera
árabe também trouxe-

ram para os Estados Unidos alguns
desafios – para os quais há possíveis
cenários catastróficos – que um dia já
foram quase inimagináveis.

E se a busca dos palestinos pelo re-
conhecimento do seu Estado na
ONU, apesar dos apelos americanos
em contrário, levar Israel ao Tribunal
Penal Internacional, alimentar um
ressentimento ainda mais profundo
em relação aos EUA ou detonar uma
nova convulsão de violência na Cis-
jordânia e em Gaza?

E se o Egito, emergindo após déca-
das de governo autocrático do presi-
dente Hosni Mubarak, responder ao
sentimento anti-israelense da popu-
lação e romper o tratado de paz de
Camp David, um marco da estabilida-
de árabe-israelense nas últimas três
décadas?

“Estamos enfrentando um desper-
tar árabe que ninguém poderia ter
imaginado e poucos teriam previsto
poucos anos atrás”, disse a secretária
de Estado dos EUA, Hillary Clinton,
numa entrevista recente ao New York
Times. “E muitas concepções antigas
têm sido varridas do mapa.”

Outra coisa que pode ser varrida
do mapa, ou ao menos significativa-
mente reduzida, é a influência ameri-
cana na região. A ousada promessa
do presidente palestino, Mahmoud
Abbas, de que buscará tornar a Pales-
tina um membro pleno da ONU, cor-
respondeu a uma recusa pública de
semanas de atividade febril por parte
da diplomacia americana, que prosse-
guiu durante o fim de semana.

Isso parece coroar um momento
de rápida e preocupante deteriora-

ção nas relações entre Egito e Israel e
entre Turquia e Israel, três países que
têm sido os principais aliados dos ameri-
canos na região e um alicerce da diplo-
macia americana nas últimas três déca-
das.

A diplomacia nunca foi fácil no
Oriente Médio, mas os eventos recen-
tes tumultuaram a região a tal ponto
que os EUA temem ser obrigados a to-
mar partido numa disputa diplomática

ou, pior ainda, num conflito militar en-
tre seus amigos. Os cenários hipotéti-
cos parecem assustadoramente próxi-
mos. Como seria se a Turquia, país-
membro da Otan e um aliado que os
EUA são obrigados por tratado a defen-
der, enviasse navios de guerra para es-
coltar navios com destino a Gaza num
desafio ao embargo israelense, como o
premiê turco, Recep Tayyip Erdogan,
ameaçou fazer?

Crises como a expulsão do embaixa-
dor israelense na Turquia, a invasão da
Embaixada de Israel no Cairo e os pro-
testos diante da embaixada em Amã
transmitiram uma sensação de urgên-
cia e obrigaram o governo Obama a rea-
valiar algumas das suposições funda-
mentais dos americanos.

“A região parece estar se fragmentan-
do”, disse Robert Malley, analista sê-
nior do International Crisis Group. “E
todas as ferramentas às quais os EUA
recorreram no passado não são mais efi-
cazes.” Os EUA, sendo uma potência
global e um membro permanente do
Conselho de Segurança, ainda dispõem
de significativa habilidade para moldar
os acontecimentos na região.

Ao mesmo tempo, a deposição de líde-
res que preservavam um status quo está-
vel, ainda que precário, durante décadas
– Mubarak, Muamar Kadafi, da Líbia, e
Zine Abidine Ben Ali, da Tunísia – desen-
cadeou forças poderosas e ainda impre-
visíveis com as quais os EUA estão ape-
nas começando a se envolver, um pro-
cesso que deve durar anos.

Radicalismo. Durante esse período
inicial, diplomatas temem que os atos
dos EUA possam empurrar a primavera
árabe cada vez mais na direção do radica-
lismo ao irritar os cidadãos que acabam
de retomar seus direitos em países de-
mocráticos.

No caso do Egito, o governo prome-
teu milhões de dólares em auxílio para o
processo da transição democrática,
mas vê-se agora diante das objeções do
conselho militar que atualmente gover-
na o país ao modo como tais recursos
serão investidos.

Representantes do governo america-
no, e Hillary em especial, também passa-
ram meses tentando mediar as relações
entre Turquia e Israel – depois que uma
operação militar israelense resultou na
morte de nove passageiros a bordo de
um navio que tentava levar ajuda huma-
nitária a Gaza apesar de um embargo
israelense –, mas viu ambos os lados en-
durecerem suas posições depois que
um relatório da ONU a respeito do epi-
sódio veio a público.

O apoio incondicional a Israel tem
sido, é claro, um dos pilares constan-
tes da política externa americana nas
últimas décadas, muitas vezes ao cus-
to de apoio político e diplomático em
outras partes da região, mas o gover-
no Obama buscou também melhorar
seus laços com a Turquia após o pe-
ríodo de resfriamento que se seguiu à
invasão do Iraque em 2003.

A Turquia, que tem a ambição de
ampliar sua influência na região, tem
sido para o governo americano um
parceiro imperfeito e crucial na res-
posta internacional aos combates na
Líbia e nos esforços diplomáticos pa-
ra isolar o presidente sírio, Bashar
Assad.

Na entrevista, Hillary expressou a
esperança de que os EUA possam
apoiar as aspirações democráticas
que estão no coração dos levantes da
primavera árabe. Mas ela reconhe-
ceu também os limites que o governo
enfrenta do ponto de vista domésti-
co, levando-se em consideração a cri-
se orçamentária e os pedidos dos con-
gressistas republicanos para que seja
cortado o auxílio a países estrangei-
ros, especialmente os vistos como
hostis a Israel.

O governo, que começa uma tem-
porada eleitoral, enfrentou críticas
feitas por todos os lados – por não ter
feito o suficiente para apoiar Israel
ou por ter apoiado a primavera árabe
enquanto se mantinha calado diante
da repressão no Bahrein.

Por si só, isso ilustra o quanto a
região tornou-se tumultuada e o
quanto os EUA tiveram de se esfor-
çar para acompanhar eventos que
continuam se desenrolando.

“A situação é de grande fluidez”,
disse Robert Danin, bolsista sênior
do Conselho das Relações Exterio-
res. “Eles não estão no comando do
trem; estão reagindo ao trem, e nin-
guém sabe para onde esta locomoti-
va está indo.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO
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Violência. Manifestantes carregam ferido em Sanaa; forças do governo usam franco-atiradores

Dissidentes ocupam base
de guarda presidencial
em Sanaa; ONU e
Conselho do Golfo tentam
acordo para renúncia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




