
Manifestantes montaram barra-
cas na noite de terça-feira na
Universidade de Berkeley,na
Califórnia, em desafio às autori-
dades do campus, uma semana
depois que policiais retiraram
um acampamento anti-Wall
Street que estava se iniciando
no local. Os protestos na Costa
Oeste dos Estados Unidos acon-
tecem um dia depois que a polí-
cia também desalojou as pes-
soas que estavam acampadas no
parque Zucotti, em Nova York,
desde o dia 17 de setembro, efe-
tuando pelo menos 70 prisões.

A polícia estimou que a mani-
festação em Berkeley reuniu
aproximadamente 3.700 pes-
soas em seu auge, algumas ho-
ras depois de anoitecer. O cli-
ma era festivo no campus, co-
nhecido pelo ativismo dos anos
1960, e não foi afetado nem
mesmo pela informação sobre

um tiroteio durante a tarde em
um laboratório de informática.
Segundo a polícia, o incidente
não parecia ter ligação com as
manifestações no Sproul Plaza,
localizado a um quilômetro do
laboratório.

A notícia sobre o incidente se
espalhou rapidamente pelo cam-
pus depois que a universidade
enviou mensagens de texto aler-
tando os estudantes sobre a
ocorrência. Manifestantes en-
viaram mensagens pelo Twitter
declarando que não seriam dis-
suadidos de montar novamente
a versão californiana do Ocupe
Wall Street, o “Acampamento
Ocupe Cal”, desmontado pela
polícia na semana anterior.

Organizadores dos grupos de
estudantes, professores e traba-
lhadores também pediram uma
greve de um dia no campus,
com debates, palestras e leitu-

ras em resposta à detenção de
39 pessoas na semana passada,
quando manifestantes tenta-
ram brevemente “ocupar” o
campus com barracas.

Paris e Londres

A repressão aos “indignados”, a
versão europeia do “Ocupem
Wall Street”, chegou a Paris, on-
de a polícia francesa removeu na
terça-feira à noite um acampa-
mento instalado há dez dias no
bairro de negócios de La Défen-
se. Cerca de cem policiais civis e
militares cercaram os manifestan-
tes que ocupavam o Grande Arco
de La Défense e apreenderam os
cartazes e os móveis usados para
montar o acampamento.

Os “indignados” considera-
ram “violenta” a ação que não
deixou ninguém ferido. “Es-
tou aqui para ficar, não vou
sair”, “Não à violência”, “O
povo unido jamais será venci-
do”, gritaram os manifestan-
tes. O acampamento foi insta-
lado no dia 4 de novembro,
após reunião do G20 de Can-
nes, e o número de manifes-
tantes oscilou entre centenas
e dezenas de pessoas.

Em Londres, as autoridades
anunciaram ontem que entrega-
ram aos “indignados” a ordem
para desalojar num prazo de 24
horas o acampamento instalado
há mais de um mês diante da Ca-
tedral de St. Paul. ■ Agências

ATRITOS

Afeganistão pede que Estados Unidos e
Otan desistam das ações militares noturnas

Trata-se de uma pré-condição para a assinatura de uma parceira

estratégica com Washington, disse o presidente afegãoHamid Karzai.

As incursões noturnas estão entre as armas mais eficazes contra os

insurgentes, mas causam muitos atritos entre Karzai e seus parceiros

estrangeiros. “Queremos uma parceria estratégica, mas nada de incursões

noturnas”, disse Karzai numa reunião com líderes comunitários em Cabul.

OUSADIA

DesertoresdoExércitosíriosurpreendemcom
ataqueàbasedeinteligênciadaForçaAérea

Amplia-se a
ação policial
contra os
indignados

O ataque, próximo a Damasco, está entre os mais espetaculares realizados

pelo crescente número de desertores das forças armadas do presidente

Assad, que recusaram ordens de abrir fogo contra manifestantes civis.

O movimento contra o governo tem sido liderado por manifestantes

pacíficos, mas nos últimos meses, os desertores se organizaram no Exército

Livre da Síria, que tem causado perdas crescentes às forças regulares.

Manifestações são reprimidas em Paris,

Nova York e na Costa Oeste americana

Benetton usa o beijo contra o ódio

MUNDO

Estudantes da
Universidade de
Berkeley, na
Califórnia, conhecida
pelo seu ativismo
político nos anos
1960, estão aderindo
ao movimento
Ocupe Wall Street, ali
chamado Ocupe Cal

Mais uma vez o grupo italiano Be-
netton optou por imagens de im-
pacto para sua publicidade, mos-
trando, desta vez, em um banner
colocando diante da catedral de
Milão, o presidente americano
Barack Obama beijando o presi-
dente chinês, Hu Jintao. Outra
montagem mostrava o Papa Ben-
to XVI beijando na boca o imã su-
nita da Universidade egípcia de
Al-Azhar, Ahmed el Tayyeb, em
nome da luta “contra o ódio”. A
forte reação do Vaticano, que clas-
sificou a imagem como “uma fal-
ta de respeito grave ao Papa” le-
vou o grupo a retirar a fotomonta-
gem de circulação.

As fotomontagens, que fazem
parte da nova campanha “United
Colors of Benetton” chamada
“Unhate” (“não ódio”), foram
apresentadas ontem por Alessan-
dro Benetton, vice-presidente do
Benetton Group, em Paris.

O grupo Benetton e seu fotó-
grafo Oliviero Toscani torna-
ram-se célebres por suas foto-
montagens provocadoras nos
anos 90, entre elas a de uma ir-
mã de caridade sedutora, que se
apresenta vestida num hábito
branco beijando um jovem pa-
dre de batina preta.

O fotógrafo italiano compro-
meteu-se com temas ligados à li-

berdade sexual, Aids e contra
discriminações a comunidades,
raças e culturas.

Além do presidente chinês
Hu Jintao, Barack Obama tam-
bém aparece beijando o presi-
dente venezuelano Hugo Cha-
vez. AngelaMerkel eNicolas Sar-
kozy e o palestino Mahmud Ab-
bas com o israelense Benjamin
Netanyahu são outras das perso-
nalidades escolhidas.

“Lembramos que o sentido
desta campanha é exclusiva-
mente combater a cultura do
ódio sob todas as formas”, co-
mentou, em comunicado, um
porta-voz do grupo. ■ AFP

Kimihiro Hoshino/AFP
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 38




