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60%
dos imigrantes ilegais que vi-
vem nos Estados Unidos já
estão no país há dez anos ou
mais. O número foi divulgado
como resultado de uma pesqui-
sa conduzida pelo centro Pew.
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O ministro da Defesa de Israel,
Ehud Barak, e um comandante
do Exército cometeram uma ga-
fe durante um encontro com tro-
pas. Barak perguntou, em tom de
brincadeira, o que as soldados
mulheres faziam ali. O chefe mili-
tar respondeu que elas só esta-

vam no grupo “para cantar”. O
ministro pediu à imprensa que
não noticiasse o episódio.

A edificação de um
Iraque estável
O país confia no futuro e os iraquianos buscam um novo desenvolvimento abrangente:
a criação de leis e instituições, o fortalecimento das liberdades e da democracia

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

CLARÍN PÚBLICO
Ex-Miss Rússia é presa
por tráfico de drogas

Funcionários de postos de com-
bustível na Argentina realiza-
ram uma paralisação de três ho-
ras em protesto contra as políti-
cas do governo para o setor. A
manifestação teve apoio dos pa-
trões. Os frentistas prometem
uma greve para o Dia de Natal.
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Portugal fecha quase 90
asilos por más condições

Frentistas argentinos
fazem ‘greve relâmpago’
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Ministro e chefe militar
cometem gafe em Israel

N este momento, encon-
tramo-nos num limiar
que constitui um divi-
sor de águas monu-
mental nas relações en-
tre Iraque e Estados

Unidos. Os inúmeros sacrifícios su-
portados pelos povos iraquiano e
americano permitiram que o Iraque
derrubasse o desprezível regime de
Saddam Hussein e estabelecesse uma
sociedade livre e democrática.

À medida que as tropas americanas
regressarem ao seu país, daremos iní-
cio a um novo capítulo da nossa histó-
ria com base, como observou o presi-
dente Barack Obama, nos “interesses
e no respeito mútuos”. A decisão foi
tomada após negociações realizadas
no respeito pelas decisões soberanas
e políticas de cada uma das partes.

A consolidação de um relaciona-
mento duradouro entre os dois paí-
ses é vital. Nos próximos meses, de-
veremos nos concentrar no cresci-
mento econômico, assim como no
aprimoramento da cultura, da educa-
ção e das ciências. O Iraque progre-
diu até a fase da edificação de um
Estado. Estamos construindo mais
de um milhão de habitações para as
famílias de baixa renda. A luta pela

reconstrução não é menos desafiadora
do que a luta pela segurança. Estamos
trabalhando para derrubar as barreiras
que impedem os investimentos.

Embora tenhamos lutado para colo-
car a nova democracia do Iraque no ca-
minho certo, os desafios continuam. O
processo político e as relações entre os
vários partidos políticos seguem evo-
luindo. Disputas fundamentais ainda
cercam a composição política do Esta-
do iraquiano. Acredito que poderão ser
resolvidas somando e ampliando os po-
deres das províncias, resguardando, ao
mesmo tempo, a unidade do Estado. As
disputas a respeito da nossa Constitui-
ção deverão ser resolvidas pelo cami-
nho político.

A solução dos debates referentes à
questão dos recursos petrolíferos é cru-
cial para a expansão econômica do Ira-
que. Defendi leis destinadas a regular
este setor vital e os recursos proporcio-
nais com a parceria nacional e a distri-
buição equitativa da riqueza.

Assistência. A estabilidade do Iraque
após a retirada das forças americanas é
uma das principais preocupações de
ambas as nações. Acredito na capacida-
de das nossas forças de segurança e na
necessidade da assistência americana.

Mas alguns ainda procuram a destrui-
ção do nosso país. O Partido Baath,
proibido pela Constituição, acredita
em golpes e em conspirações. Os baa-
thistas querem destruir o processo de-
mocrático do Iraque.

Outro fator prejudicial para a estabi-
lidade do Iraque foram as ações das po-
tências estrangeiras. O Iraque é um
país soberano. Nossa política externa
está enraizada no princípio de não in-
terferência nos assuntos de outros paí-
ses, portanto, somos contrários à inter-
ferência externa nos assuntos iraquia-
nos.

O Iraque não busca exercer uma in-
fluência indevida em nenhum país,
mas cooperar com todos os países para
ajudar a manter a segurança regional.
O Iraque não se tornará uma fonte de
subversão para países amigos.

Este ano, a Primavera Árabe trouxe
enormes mudanças para a região. O Ira-
que repudia as ditaduras e os governos
de um só partido. Esperamos que estes
governos consigam trazer liberdade e
democracia aos milhões que as buscam
e, consequentemente, a região alcance
uma nova estabilidade. Isso é do inte-
resse não apenas da nossa região como
do mundo inteiro.

O Iraque experimentou terríveis difi-

culdades nas últimas décadas. Mas, ho-
je, confio no futuro do meu país e no
potencial e na capacidade de adapta-
ção do povo iraquiano. Nós buscamos
um novo desenvolvimento abrangen-
te: a criação de leis e instituições, o for-
talecimento das liberdades e o fortale-
cimento da nossa democracia.

Queremos edificar um Estado de ci-
dadãos, e não de seitas. Queremos
construir um ambiente favorável aos
investimentos e proporcionar serviços

básicos aos cidadãos, como o acesso
a uma educação eficiente.

O Iraque pretende constituir um
Exército forte e forças de segurança
que tenham a capacidade de prote-
ger a nossa soberania e os nossos
interesses. Tudo isso poderemos
realizar com a ajuda dos Estados
Unidos. /TRADUÇÃODEANNACAPOVILLA
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É PRIMEIRO-MINISTRO DO IRAQUE

Anna Malova, que foi coroada
Miss Rússia em 1998, foi presa
nos Estados Unidos por posse e
comércio de drogas. No total, An-
na, que se mudou para Nova
York em 2010, enfrentará 44 acu-
sações, a maioria por venda ile-
gal de remédios controlados.

O governo de Portugal fechou,
em 2010, 86 asilos para idosos
em todo o país. O número foi di-
vulgado ontem pelo Instituto da
Seguridade Social português. Fo-
ram fiscalizadas 536 instituições
e as que apresentaram más con-
dições perderam as licenças.

estadão.com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A11.




