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● O ESTADO NA CISJORDÂNIA

Os EUA estão instalando bases
no leste da África de onde parti-
rão drones (aviões não tripula-
dos) para lançar ataques contra
alvos da Al-Qaeda e obter infor-
mações de inteligência, indica-
ram relatórios americanos divul-
gados pelo jornal Washington
Post. Uma base está sendo cria-
da na Etiópia, um aliado-chave
dos EUA no Chifre da África, e
outra na Península Arábica.
Uma instalação será reaberta
nas Ilhas Seychelles e uma base
no Djibuti já está sendo usada
em missões de contraterroris-
mo no Iêmen e na Somália.

GRÃ-BRETANHA
EUA instalam bases
para drones na África

A Grã-Bretanha disse ontem
que vai indenizar financeira-
mente as famílias dos mortos e
feridos no Domingo Sangrento,
como ficou conhecido o massa-
cre promovido por soldados
britânicos na Irlanda do Norte
em 1972.

Algumas famílias rejeitaram
qualquer oferta de compensa-
ção financeira, afirmando que a
proposta era “repulsiva e ofensi-
va”. Eles querem que os solda-
dos que abriram fogo sejam pro-
cessados, já que ninguém foi
indiciado até hoje.

Militares dispararam contra
uma passeata não autorizada
pelos direitos civis na cidade de
Londonderry, matando 14 mani-
festantes e ferindo outros 14. O
massacre atraiu voluntários pa-
ra o Exército Republicano Irlan-
dês (IRA), que ampliou sua cam-
panha separatista.

A antiga versão oficial era a
de que os militares responde-
ram com tiros à agressão de ter-
roristas do IRA. No ano passa-
do, o governo admitiu que solda-
dos dispararam contra civis de-
sarmados.

JAPÃO

A presidente Dilma Rousseff parecia su-
gerir que seria menos condescenden-
te com ditadores do que seu predeces-
sor, quando criticou a situação de direi-

tos humanos no Irã, antes de assumir o cargo
em janeiro. Até agora, a mudança em relação a
seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, tem
sido mais de estilo do que de conteúdo, dizem
analistas.

Lula irritou o governo Obama ao manter la-
ços estreitos com o Irã. Ele recebeu o presiden-
te Mahmoud Ahmadinejad em 2009 e visitou
Teerã no ano seguinte. As relações Brasil-EUA
chegaram a seu nível mais baixo no ano passado
quando o embaixador do Brasil na ONU votou
contra a adoção de sanções mais rigorosas con-
tra o programa nuclear do Irã e Lula ajudou a

Turquia a intermediar um acordo para o forneci-
mento de combustível nuclear a Teerã.

Dilma, ao contrário, recebeu Barack Obama em
Brasília menos de três meses após chegar à presi-
dência, e comparou sua eleição como primeira mu-
lher brasileira a assumir o cargo de presidente com
a histórica vitória dele – o primeiro negro a tornar-
se chefe de Estado americano. Embora Dilma evite
a retórica de seu ex-chefe, que comparou a repres-
são aos protestos em favor da democracia em Tee-
rã a uma briga entre torcidas de futebol no Rio de
Janeiro, o governo dela também assumiu posições
que não agradaram aos EUA.

Em março, o Brasil absteve-se na resolução da
ONU que autorizou ataques aéreos na Líbia. Em
junho, Dilma não quis se encontrar com a dissiden-
te iraniana e premio Nobel da Paz, Shirin Ebadi.
Dois meses depois, o Brasil juntou-se a África do
Sul e Índia para bloquear medidas nas Nações Uni-
das que buscavam pressionar a Síria para pôr fim à
repressão no país. Em abril, falando a formandos
do Instituto Rio Branco, Dilma pediu um sistema
internacional “realmente multipolar”, que possa
refletir a mudança do equilíbrio de poder no sécu-
lo 21.

“Houve uma mudança de estilo em relação a
Lula, mas não acredito que se trate de muito mais

do que isso”, afirma Matias Spektor, professor de
Relações Internacionais da FGV-RJ. “Quanto
mais poderosos os países como o Brasil se torna-
rem, mais tensões veremos.”

Segundo o deputado americano Eliot Engel, de-
mocrata e membro de uma subcomissão da Câma-
ra dos Representantes para a América Latina, a
campanha do Brasil por um assento permanente
no Conselho de Segurança pode estar sendo preju-
dicada pelo fato de a presidente não confrontar
“países desestabilizadores” como Irã, Líbia e Síria.
“Embora Dilma tenha afastado o Brasil da intimi-
dade com o Irã, que era muito evidente no governo
do seu predecessor, o Brasil ainda parece afagar e
encontrar desculpas para esses regimes perigo-
sos”, afirmou Eliot Engel, que copreside o Congres-
sional Brazil Caucus, bancada que trabalha para
fortalecer as relações bilaterais, em comunicado
antes do discurso da presidente (na quarta-feira).

Dois estilos. Lula visitou mais de cem países du-
rante seus oito anos de governo; Dilma Rousseff,
pelo contrário, tem se concentrado em questões
domésticas. Embora ela tenha se afastado de Lula
em assuntos como a contenção dos gastos e o com-
bate à corrupção, sua equipe de política externa
assemelha-se à de Lula: o chanceler Antonio Pa-

triota foi o diplomata número 2 do governo ante-
rior. “Lula encarava a política externa como um
grande instrumento de marketing para projetar
o poder econômico do Brasil”, avalia o ex-chan-
celer Luiz Felipe Lampreia. “Dilma tem outros
problemas para resolver.”

Para Alexandre Barros, chefe da empresa de
consultoria de risco político com sede em Brasí-
lia, Early Warning, a política externa de Dilma
Rousseff não tem por objetivo provocar. “Sem-
pre foi uma fantasia americana que o Brasil se
alinharia com os Estados Unidos”, diz . “Não se
trata de ser contra alguma coisa. O Brasil sim-
plesmente tem os próprios interesses.”

No caso da Líbia, esses interesses incluem
investimentos como a construção de um novo
terminal no aeroporto de Trípoli pela Ode-
brecht, e a exploração de petróleo pela Petro-
brás. Durante o governo Lula, o comércio com o
Irã mais do que dobrou, chegando a US$ 1,2
bilhão por ano. Teerã, hoje, é o segundo maior
comprador de carne brasileira. Compra 20%
dos US$ 2 bilhões exportados ao ano. /TRADUÇÃO
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É CORRESPONDENTE NO RIO DE JANEIRO

Continuam buscas por
brasileira desaparecida

Cristina gastou US$ 110
mil em sapatos, diz jornal

TEL-AVIV

Cerca de 300 israelenses, entre
intelectuais e diplomatas in-
fluentes do país, realizaram on-
tem uma manifestação em Tel-
Aviv em apoio ao pedido de reco-
nhecimento do Estado palestino
na ONU. O protesto ocorreu em
frente ao edifício em que, em
1948, o líder sionista David Ben-

Gurion declarou a independên-
cia de Israel.

Mais de 80 personalidades de
Israel assinaram um documento
solicitando que o país seja o pri-
meiro a reconhecer a Palestina
como membro pleno da ONU.
Entre os manifestantes está o ci-
neasta Ari Folman, o historiador
do Holocausto Yehuda Bauer, os
escritores Amos Oz e Yoram Ka-

niuk, a ex-ministra Shupalmi
Aloni, o diplomata Alon Liel, o
filósofo Avishai Margalit, o artis-
ta Mika Ulman e vários outros
acadêmicos, ex-políticos, ex-mi-
litares e ex-diplomatas do país.

O texto pede a retomada das
negociações diretas entre ára-
bes e israelenses para que se evi-
te uma “nova Massada”, em refe-
rência à fortaleza construída pe-

lo rei Herodes em uma colina
500 metros acima do Mar Mor-
to, que serviu como abrigo para a
resistência judaica ao Império
Romano.

“A moralidade humana, a his-
tória judaica e os interesses de
Israel mostram claramente o ca-
minho para ser esse o primeiro
país do mundo a reconhecer nas
Nações Unidas nosso Estado vi-

zinho e iniciar com ele negocia-
ções com base na igualdade, com
intercâmbios territoriais e acor-
dos de segurança”, diz o docu-
mento, publicado no jornal Haa-
retz.

Os signatários consideram
que o fim total e completo da
ocupação dos territórios palesti-
nos é uma condição básica para a
liberdade de ambos os povos e
para um futuro de coexistência
pacífica. Na quarta-feira, eles se
reuniram com diplomatas euro-
peus e reforçaram o pedido. /EFE

GUERRA AO TERROR WIKILEAKS ARGENTINA

Ato pró-palestino reúne intelectuais de Israel

✽

Análise: Alexander Ragir / Bloomberg

Palestinos protestam contra Obama
Discurso de americano na ONU é considerado ‘decepcionante’; refugiados do campo de Calândia prometem iniciar hoje ‘nova intifada’

Governo britânico aceita indenizar
vítimas do ‘Domingo Sangrento’ O fundador do site WikiLeaks,

Julian Assange, acusou a edito-
ra Canongate Books de quebra
de contrato por ter publicado
sua autobiografia sem sua auto-
rização. Assange começou o pro-
jeto com a editora, mas, após
mais de 50 horas de entrevistas
e a leitura do primeiro rascunho
da obra, desistiu e tentou cance-
lar o projeto. A editora já havia
pago um adiantamento a Assan-
ge e decidiu publicar a obra sem
o seu consentimento. O livro
narra a infância de Assange na
Austrália e como ele se tornou
fascinado por computadores.

MOHAMAD TOROKMAN/REUTERS

A brasileira Erika Inomata, de
34 anos, segue desaparecida
após a passagem do tufão Roke
pela Província de Yamanashi,
na região central do Japão. Pelo
menos dez pessoas morreram e
cinco estão desaparecidas. Se-
gundo relatos das autoridades
japonesas, há mais de 300 feri-
dos em 22 províncias. O Itama-
raty acompanha os trabalhos
das equipes de resgate japone-
sas e deve ter novas notícias ape-
nas hoje, por causa da diferença
de fuso horário. A passagem do
tufão causou o cancelamento
de 624 voos.

Assange se irrita com
lançamento de biografia

O jornal New York Post afirmou
ontem que a presidente argenti-
na, Cristina Kirchner, teria gas-
tado US$ 110 mil em sapatos do
estilista Christian Louboutin.
Cristina teria comprado 20 pa-
res com preços médios de US$
5,5 mil cada um. A compra teria
sido realizada em Paris, um dia
antes da viagem da presidente
argentina a Nova York, onde
participa da Assembleia-Geral
da ONU. Além dos calçados,
Cristina teria adquirido bolsas
Louis Vuitton e Hermès. O go-
verno argentino desmentiu a
informação.

DISPUTA DIPLOMÁTICA. Manifestações

Revolta. Estudantes de Ramallah gritam slogans contra Obama e os EUA, um dia após discurso de americano na ONU contra pedido palestino de soberania

Política externa de
Dilma afasta-se da de
Lula só na retórica

Guilherme Russo
ENVIADO ESPECIAL
RAMALLAH, CISJORDÂNIA

Manifestantes palestinos vol-
taram ontem a tomar as ruas
de Ramallah, na Cisjordânia.
No entanto, em vez de expres-
sar seu apoio ao pedido de re-
conhecimento do Estado pa-
lestino que será feito hoje pelo
presidente Mahmoud Abbas
na Assembleia-Geral das Na-
ções Unidas, o protesto foi
contra o discurso do presiden-
te dos Estados Unidos, Barack
Obama.

Ostentando faixas que acusa-
vam o líder americano de estar
do lado de “assassinos”, algu-
mas centenas de palestinos reu-
niram-se diante da sede da Auto-
ridade Palestina (AP). Obama
também foi chamado de “hipó-
crita”, por dizer na ONU que os
palestinos deveriam buscar ne-
gociações com Israel para che-
gar à criação de seu Estado, não
adotar medidas unilaterais. Os
cartazes pediam ainda o fim da
ocupação israelense dos territó-
rios palestinos.

Vários funcionários da Autori-
dade Palestina, além de estudan-
tes e mulheres, participaram da
manifestação. “(O discurso de
Obama) foi totalmente decep-
cionante. Não apenas para nós
(palestinos) como para muita
gente no mundo. Foi repleto de
dois pesos e duas medidas”, afir-

mou Mustafá Barghouti, ativis-
ta que já concorreu à presidên-
cia palestina em 2005.

Enquanto isso, não muito dis-
tante dali, no cruzamento Da-

war Al-Sa’a, próximo à Praça Al-
Manara, funcionários da AP aca-
bavam de instalar a iluminação
e o sistema de som no palco que
foi montado no local para cele-

brar o discurso de Abbas. “Vai
ter festa aqui amanhã (hoje). É
uma honra trabalhar aqui”, afir-
mou o técnico de luz Tarek
Hamda, de 27 anos. A comemo-

ração está marcada para as 18
horas locais (14 horas em Brasí-
lia).

Mas refugiados do campo de
Calândia, a principal porta de

entrada para Ramallah, afirma-
ram ao Estado que hoje “come-
ça uma nova intifada”. Eles pro-
meteram voltar a atacar as auto-
ridades israelenses no bloqueio
militar que isola a região do res-
tante dos territórios ocupados
por Israel desde 1967. De acor-
do com os refugiados palesti-
nos, o confronto deverá come-
çar após as orações do meio-dia,
“ou até antes”.

“O povo aqui está dividido.
Metade concorda com Abu Ma-
zin (como Abbas é conhecido) e
metade não... Não ponho muita
esperança (na manobra diplo-
mática da AP para obter reco-
nhecimento do Estado palesti-
no na ONU), mas espero que
funcione”, afirmou a estudante
de comunicações Hindz Zah-
ran, de 20 anos. / COM REUTERS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




