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Nove pessoas foram mortas e
outras 22 ficaram feridas em
ataques ocorridos em
Mossul e Bagdá, no
Iraque, entre a ma-
nhã de ontem e a
noite de terça-fei-
ra. Dois carros-
bomba explodiram
no bairro de Al-
Zuhur, em Mossul,
matando 5 iraquianos
e ferindo outros 19, às 9h
de ontem. Na noite anterior,
homens armados haviam mata-
do outras três pessoas ao sul da
capital iraquiana.

Em março, o Conselho de
Segurança da ONU aprovou
a resolução 1.973, que autori-
zou a intervenção militar na
Líbia com “todos os meios
necessários” para proteger
os civis dos ataques das for-
ças leais ao ex-ditador Mua-
mar Kadafi. A medida foi
aprovada por dez votos a fa-
vor e cinco abstenções – Ale-
manha, Brasil, China, Índia e
Rússia, os principais críticos
da medida. França, Grã-Bre-
tanha e EUA iniciaram as ope-
rações aéreas e, posterior-
mente, a Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte
(Otan) assumiu o comando
da missão. Alguns governos
afirmam que a Otan violou a
resolução ao atacar tropas
kadafistas, para facilitar o
avanço dos opositores, e ao
enviar armamentos para os
combatentes do CNT.

O americano de nacionalidade
israelense Ilan Grapel – preso
no Cairo em 12 junho e acusado
de espionagem pela Justiça do
Egito – deverá ser libertado ho-
je, informou o gabinete do pre-
miê de Israel, Binyamin Netan-
yahu. O governo israelense e
parentes do estudante de Direi-
to de 27 anos negam a acusa-
ção. O universitário é suspeito
de tentar sabotar a revolução
que retirou do poder Hosni Mu-
barak, em fevereiro, e será tro-
cado por 25 detentos egípcios
que cumprem pena em prisões
de Israel.

O presidente sírio, Bashar As-
sad, reuniu-se ontem com mi-

nistros árabes que tentam
mediar o fim da violên-

cia no país. O chefe
da delegação da Liga
Árabe, o premiê ca-
tariano, Hamad al-
Thani, afirmou que

as discussões foram
“cordiais e francas” e

os ministros voltarão a
se reunir com autoridades

sírias no domingo. Ontem, as
forças de Assad voltaram a repri-
mir os dissidentes e ao menos
20 pessoas morreram.

● As centenas de corpos de mili-
tares supostamente fiéis ao regi-
me de Muamar Kadafi encontra-
dos em dois pontos de Sirte po-
dem vir a ser considerados fru-
tos de crimes de guerra. A adver-
tência foi feita ontem pelo minis-
tro da Defesa britânico, Nick Har-
vey. É o primeiro pronunciamen-
to incisivo dos países ocidentais
sobre a suspeita de execuções
em massa praticadas na cidade
durante o cerco dos revolucioná-
rios. O ministro afirmou, porém,

que a Grã-Bretanha não tem po-
der para investigar os eventuais
crimes, que deverão ser aprecia-
dos pelo Tribunal Penal Interna-
cional, de Haia.

As mortes, descobertas em
um hotel e uma cova coletiva,
foram denunciadas pela ONG Hu-
man Rights Watch, que teme
uma escalada de vingança dos
revolucionários contra militares
e civis fiéis ao regime deposto.

Em Sirte, o combate pôs frente
a frente as tropas do antigo go-
verno e os insurgentes de Misra-
ta, cidade que enfrentou três me-
ses de cerco, bombardeios inin-
terruptos e uma invasão marca-
da 1,2 mil estupros promovidos
por apoiadores do regime. / A.N.

TESOURO RESTITUÍDO
Americano-israelense
deve ser libertado hoje

A polícia da Sérvia recuperou
duas pinturas de Pablo Picasso
roubadas em 2008 de uma gale-
ria da Suíça, informou o Ministé-
rio do Interior sérvio. As obras
Tête de Cheval (Cabeça de cava-
lo) e Verre et Pichet (Copo e cân-
taro, na foto) foram encontra-
das em Belgrado. Segundo o mi-
nistério, as pinturas foram loca-
lizadas com a estreita colabora-
ção da polícia da Suíça.

As obras, avaliadas em mi-
lhões de dólares, foram rouba-
das de uma galeria da localida-
de suíça de Pfaeffikon, perto de

Zurique. O Ministério do Inte-
rior sérvio não informou onde
as pinturas foram encontradas,
mas declarou que investigado-
res estão tentando descobrir
quem trouxe as obras para a Sér-
via, quando e como.

IRAQUE
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TRÍPOLI

Saif al-Islam, um dos filhos do
ex-ditador líbio Muamar Kadafi,
e o ex-chefe de inteligência do
regime Abdullah al-Senussi, am-
bos foragidos, disseram ontem

que se renderiam, desde que se-
jam entregues ao Tribunal Penal
Internacional da ONU. Há man-
dados de prisão contra os dois
emitidos pela corte.

Segundo o Conselho Nacional
de Transição (CNT), que gover-
na o país, Saif e Senussi estariam
dispostos a se entregar em um
país vizinho. “Eles querem nego-
ciar uma maneira de se entregar
a Haia”, disse Abdel Majid Mleg-
ta, um dos comandantes milita-
res do CNT. “Eles concluíram
que não é mais seguro continuar

na Líbia ou ir para um país vizi-
nho.”

Ainda de acordo com o oficial,
o governo do Níger estaria pedin-
do dinheiro para abrigá-los. Ní-
ger e Argélia receberam alguns
familiares do ex-ditador após a
queda de Trípoli

O filho de Kadafi é procurado
por crimes de guerra e contra a
humanidade, assim como o ex-
chefe de inteligência, por causa
da repressão a protestos pró-de-
mocracia no começo do ano.

O TPI diz ainda estar em bus-
ca de informações sobre o caso.
“Não temos confirmações ain-
da. Estamos em contato com o
CNT”, afirmou o porta-voz do
tribunal, Fadi el-Abdallah. / AP e

REUTERS

Atentados matam 9
e deixam 22 feridos

TAILÂNDIA
Presos são transferidos
por causa de enchentes

Vídeo. TV árabe diz ter imagens do
funeral de Muamar Kadafi
www.estadao.com.br/e/funeral

EGITO SÍRIA

● Mohamed
Fugiu para a Argélia
● Saif al-Islam (foragido)
● Saadi
Foi para o exílio no Níger
● Mutassim
Morto em Sirte
● Hannibal
Fugiu para a Argélia
● Saif al-Arab
Morto em ataque da Otan
● Ayesha (exilada na Argélia)
● Khamis
Morto em ataque da Otan
● Hanna (desaparecida)
● Milad (desaparecida)

Filho de Kadafi propõe se
entregar à corte de Haia

Centenas de detentos foram
retirados ontem das prisões da
capital da Tailândia, Bangcoc,
após o governo ter alertado pa-
ra o perigo das graves enchen-
tes nos próximos dias. Cerca de
800 presidiários foram levados
para penitenciárias localizadas
em regiões mais altas. De acor-
do com autoridades tailande-
sas, até 20 mil presos poderiam
ser deslocados se necessário.
Milhares de refugiados que esta-
vam acampados no aeroporto
de Bangcoc tiveram de deixar o
local ontem por causa da aproxi-
mação das águas.

Belgrado recupera duas pinturas de
Picasso roubadas em 2008 na Suíça

PARA ENTENDER
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Assad recebe ministros
da Liga Árabe

● O ESTADO
NA LÍBIA

Execuções podem
ser consideradas
crimes de guerra

7 mortos

Mandato prevê
proteção civil

À procura de líderes do antigo regime,
Líbia pede para Otan ficar até 2012

Presos. Homens que integravam as forças leais a Kadafi detidos pelos combatentes do CNT rezam dentro da prisão de Misrata

estadão.com.br

Caçado. Saif al-Islam era ‘a face moderna’ do antigo regime

DEIXARAM
AS INUNDAÇÕES
NO NORTE E NO
SUL DA ITÁLIA

Saif al-Islam e ex-chefe
de segurança do regime
estão foragidos e temem
pela própria segurança
após fim da ditadura

Andrei Netto
ENVIADO ESPECIAL / TRÍPOLI

Ainda à procura de membros
do deposto regime de Mua-
mar Kadafi, o Conselho Nacio-
nal de Transição (CNT), órgão
que garante o governo interi-
no do país, pediu ontem aos
países ocidentais que mante-
nham seu apoio militar até
2012. O apelo foi feito em
Doha, no Catar, pelo presiden-
te do conselho, Mustafa Abdel-
jalil, e leva em consideração o
risco de que autoridades do an-
tigo regime fujam do país sem
acertar contas com a Justiça.

O pedido de Abduljalil foi fei-
to durante a reunião de minis-
tros da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan), quan-
do a retirada das forças aéreas e
navais estacionadas no Mediter-
râneo foi mencionada. No início
da semana, após a morte do dita-
dor, o secretário-geral da organi-
zação, Anders Fogh Rasmussen,
chegou a afirmar que a retirada
aconteceria dia 31, segunda-feira
– data “provisória”.

“Esperamos que a Otan conti-
nue suas operações até o fim do
ano. Precisamos de ajuda logísti-
ca e técnica dos nossos vizinhos
e dos países amigos”, afirmou Ab-
duljalil. Na segunda-feira, o no-
vo premiê interino, Ali Tarhuni,
também ministro de Finanças,
pediu que a organização fique
“pelo menos mais um mês”.

A decisão sobre o fim da mis-
são militar liderada por França,
Grã-Bretanha e EUA, que seria
tomada até ontem, foi adiada pa-
ra sexta-feira. “As discussões so-
bre a Líbia foram adiadas para
acomodar as consultas feitas
com as Nações Unidas e o CNT”,
disse a porta-voz da Otan, Car-
men Romero. Até a retirada, a
aliança atlântica seguirá supervi-

sionando as operações terres-
tres realizadas pelos rebeldes, in-
tervindo se “houver ameaças a
civis”.

Ao longo dos sete meses de
operações, a Otan promoveu 28
mil voos de patrulha, reconheci-
mento ou ataque, realizados 24
horas por dia. Na quinta-feira,
dia 20, a ação dos militares es-
trangeiros foi decisiva para a cap-
tura de Kadafi, que fugia de sua
cidade natal, Sirte, num com-
boio de tropas kadafistas. A pedi-
do do comando militar do CNT
de Misrata, a Otan interveio e
lançou um ataque aéreo com
aviões dos EUA e da França, in-
terceptando o grupo. Obrigado a
fugir, o ditador deposto foi cerca-
do e preso, antes de ser morto
em circunstâncias até agora não
esclarecidas pelos rebeldes.

Segundo Abdeljalil, o objetivo
do CNT agora é a captura de Saif
al-Islam e do ex-chefe do serviço
de inteligência líbio, Abdulah al-
Senoussi, que escaparam do cer-
co dos revolucionários em Bani
Walid, a 150 quilômetros a sudes-
te de Trípoli. Para o presidente
do conselho, a Otan pode ser de-
cisiva na captura, além de poder
contribuir para evitar que ou-
tros ex-líderes do governo de-
posto fujam do país.

Nas buscas estarão também
envolvidos parte das centenas
de agentes enviados à Líbia pelo
governo do Catar. A admissão de
que tropas do país estavam
atuando em solo líbio para auxi-
liar os rebeldes com treinamen-
to e estratégia foi feita pela pri-
meira vez ontem pelo chefe do
Estado-Maior do Catar, general

Hamad ben Ali al-Attiya. Segun-
do o oficial, os rebeldes líbios
não dispunham de experiência
militar necessária para planejar
os combates e a tomada das cida-
des sob o controle do regime.

Embargo aéreo. Apesar de pe-
dir a permanência da aliança
atlântica, o Estado apurou on-
tem que o CNT deve solicitar
nas próximas horas à ONU o fim
da zona de exclusão aérea no
país, que teria validade a partir
de 31 de outubro. O objetivo é
liberar completamente o tráfego
aéreo, hoje limitado aos aeropor-
tos de Mitiga, em Trípoli, Misra-
ta e Benghazi. Se confirmado o
fim do embargo aéreo, a reaber-
tura do Aeroporto Internacional
de Trípoli pode acontecer a par-
tir de 2 de novembro. / A.N.

Ajuda externa. Conselho de transição líbio alerta que, sem o apoio da aliança atlântica, figuras proeminentes da ditadura de
Kadafi podem escapar do país e nunca pagar por seus crimes; decisão da organização sobre data de retirada deve ser tomada amanhã

FILHOS DO DITADOR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 Out. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




