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MOSCOU

O primeiro-ministro da Rús-
sia, Vladimir Putin, acusou on-
tem Washington de estimular
os protestos contra o governo
russo. Segundo o premiê, a se-
cretária de Estado dos EUA,
Hillary Clinton, incentivou os
opositores ao denunciar irre-
gularidades na eleição parla-
mentar de domingo. “Eles ou-
viram o sinal do Departamen-
to de Estado americano e co-
meçaram a agir”, disse Putin,
em discurso na TV.

Por três dias consecutivos –
desde segunda-feira –, manifes-
tantes foram às ruas de Moscou
e de São Petersburgo para pro-
testar contra supostas irregula-
ridades eleitorais e contra ma-
nipulações de resultados. O par-
tido de Putin, o Rússia Unida,
obteve 238 das 450 cadeiras da
Duma (Parlamento).

Apesar de manter a maioria,
o premiê perdeu 77 cadeiras
com relação a 2007. A polícia
reprimiu os protestos e entrou
em choque com os manifestan-
tes, detendo aproximadamen-
te mil pessoas. Em Moscou, cer-
ca de 50 mil policiais e militares
foram enviados às ruas para ga-
rantir a segurança.

Ontem, Putin sugeriu que as
medidas podem ser reforçadas.
“Precisamos reforçar a lei e pu-
nir aqueles que realizam a tare-
fa de um governo estrangeiro,
de influenciar no processo polí-
tico interno da Rússia”, disse o
premiê. “As pessoas têm o di-
reito de expressar sua opi-
nião, desde que ajam dentro
da lei.”

De acordo com Putin,
“muito dinheiro” foi usado
para financiar campanhas

eleitorais na Rússia. “Isso nos
faz parar para pensar quanto di-
nheiro investido do exterior é
usado para interferir na ativida-
de política interna do país”,
afirmou.

Na segunda-feira, Hillary ci-
tou preocupações sobre irregula-
ridades na votação e, no dia se-
guinte, voltou a criticar as elei-
ções russas, dizendo que a popu-
lação “merece uma investigação
completa sobre fraudes e mani-
pulações eleitorais”.

Após as duras críticas feitas
ontem por Putin, Hillary voltou
a questionar a transparência do
processo eleitoral da Rússia e
disse que apoia as exigências
dos manifestantes russos.

“Expressamos nossas preocu-
pações, que consideramos fun-
damentadas, sobre as eleições.
E apoiamos os direitos e as aspi-
rações do povo russo de obter
progressos e de esperar um futu-
ro melhor”, disse Hillary. A che-
fe da diplomacia americana, no
entanto, preferiu não comentar
de maneira direta as declarações
de Putin, que acusou os america-
nos de estimularem os protes-
tos no país.

De acordo com a secretária de

Estado, as eleições russas “não
foram livres nem justas”. As de-
clarações de Hillary também fo-
ram criticadas pelo presidente
russo, Dmitri Medvedev, e pelo
chanceler Sergei Lavrov, que
considerou o comentário da
chefe da diplomacia american
de “inaceitável”.

Denúncias. Observadores, jor-
nalistas independentes e gru-
pos opositores acusam o gover-
no de fraudar as eleições de do-

mingo. Entre as denúncias es-
tão compra de votos, urnas en-
contradas com cédulas preen-
chidas antes do início da vota-
ção e eleitores que votaram
mais de uma vez.

Estudantes disseram ter si-
do pressionados para votar pe-
lo governo. Partidos de oposi-
ção também disseram que fo-
ram impedidos de acompa-
nhar a apuração dos votos em
várias seções eleitorais. /

REUTERS e AP

Um ataque aéreo de Israel con-
tra a Cidade de Gaza matou on-
tem dois suspeitos de terroris-
mo. Autoridades do grupo islâ-
mico Hamas afirmaram que um
míssil atingiu o veículo no qual
estavam os suspeitos. Outras
cinco pessoas que estavam pró-
ximas ao carro sofreram feri-
mentos. Ainda ontem, a prefei-
tura de Jerusalém ordenou o
fechamento da rampa de madei-
ra que passa ao lado do Muro
das Lamentações e conduz à
Esplanada das Mesquitas. De
acordo com a prefeitura, a ram-
pa está em estado precário.

IRÃ
Ataque aéreo de Israel à
Faixa de Gaza mata 2

O ministro da Defesa peruano,
Daniel Mora, descartou ontem
a possibilidade de negocia-
ção com os militantes
remanescentes do
movimento armado
Sendero Lumino-
so, em resposta ao
pedido do “camara-
da Artemio”, um
dos comandantes da
milícia maoista. Mora
afirmou que a única saída
do militante é entregar-se. Se-
gundo o ministro, o pedido de
negociação indica que a “captu-
ra (de Artemio) é iminente”.

A descoberta de mais de US$ 1
milhão em dinheiro no monas-

tério onde vive uma das
mais importantes figu-

ras do budismo tibeta-
no, aos pés do Hima-
laia, levou a polícia
da Índia a acusá-lo
de três crimes. Pos-

sível sucessor do
dalai-lama, o 17.º Kar-

mapa poderá ser pro-
cessado por posse ilegal de

moeda estrangeira, falsificação
e associação para o crime, caso
a Justiça de Himalacal Pradesh
acate a denúncia policial.

A TV estatal iraniana exibiu on-
tem imagens do que seria o
avião não tripulado dos EUA
que Teerã diz ter derrubado no
início da semana. O vídeo mos-
tra iranianos inspecionando o
suposto drone que, segundo a
TV, seria um modelo RQ-170
Sentinel. O chefe da divisão ae-
roespacial do Irã, general Ami
Ali Hajizadeh, disse que o avião

era controlado por satélite de
duas estações, nos EUA e no
Afeganistão, e foi detectado no
leste do país. Os EUA admiti-
ram ter perdido o drone e disse-
ram não temer que os iranianos
usem a tecnologia do avião.

PERU

Cuba abre publicidade
ao setor privado

Governo diz que não
negociará com Sendero

Igreja confirma visita
do papa a Cuba em 2012

WASHINGTON

A Força Aérea dos EUA jogou as
cinzas dos restos mortais de pe-
lo menos 274 soldados america-
nos em um lixão no Estado de
Virgínia. O número é muito
maior do que as Forças Armadas
haviam reconhecido há três
anos, quando interromperam a
aplicação do método, usado até
então em sigilo.

O local do lixão não foi revela-
do às famílias, que haviam autori-
zado o governo a dar um “fim dig-
no e respeitoso” a seus parentes.
A Força Aérea sempre declarou
que não tinha condições de ava-
liar o número exato de soldados
cujos restos mortais foram envia-
dos para o lixão. A prática foi re-
velada no mês passado pelo Wa-
shington Post, que documentou
o caso de um soldado cujos res-
tos foram enviados para o lixão
do Condado de King George.

Representantes da Força Aé-
rea e do Pentágono disseram no
mês passado que estabelecer
quantos restos mortais foram en-

viados para o depósito de lixo se-
ria uma tarefa que exigiria uma
busca exaustiva nos registros de
mais de 6.300 soldados que passa-
ram pelo necrotério desde 2001.

Pressionada, a Força Aérea
apresentou números esta sema-
na. Entre 2004 e 2008, teriam si-
do cremados e levados ao depósi-
to 976 fragmentos de 274 milita-
res. Outro grupo de 1.762 restos
mortais não identificados foi re-
colhido no campo de batalha e
teve o mesmo destino. Os frag-
mentos não puderam ser subme-
tidos a testes de DNA por esta-
rem excessivamente queimados
ou danificados em explosões. O

total de fragmentos cremados
colocados no depósito de lixo ul-
trapassa 2.700.

Representantes da Força Aé-
rea declararam que o primeiro
registro de utilização do lixão pa-

ra essa finalidade data de 23
de fevereiro de 2004. O banco
de dados do necrotério come-
çou a operar no final de 2003.
Segundo a Força Aérea, os di-
retores do necrotério decidi-
ram acabar com a prática em
maio de 2008. Agora, as For-
ças Armadas cremam partes
dos corpos não reclamadas e
não identificadas e jogam as
cinzas no mar.

Gari-Lynn Smith, a viúva
de um sargento do Exército
morto no Iraque, afirmou que
recebeu em julho um e-mail
de Trevor Dean, diretor do ne-
crotério, dizendo que os res-
tos cremados eram levados
para depósitos de lixo pelo
menos desde que ele come-
çou a trabalhar em Dover, em
1996. Dean é um dos funcioná-
rios que será punido por ter
contribuído para divulgar os
desmandos administrativos.

O marido de Gari-Lynn,
Scott R. Smith, membro de
uma unidade especializada
em desativar bombas, morreu
em 17 de julho de 2006. Em
2007, ela começou a pergun-
tar o que tinha acontecido
com os restos mortais do mari-
do. Em abril ela recebeu uma
carta do necrotério contando
sobre o destino. “É um proble-
ma moral”, disse Jeff Jenkins,
gerente do depósito de King
George. “Eu não gostaria que
pessoas que morreram lá fora
combatendo pelo nosso país
fossem enterradas – nenhu-
ma parte delas – no depósito
de lixo.” /THE WASHINGTON POST
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Lixão tem restos de 274 soldados
americanos mortos em combate

● A Otan e a Rússia anunciaram
ontem que fracassaram na tenta-
tiva de um acordo para cooperar
em um sistema de defesa anti-
míssil dos Estados Unidos que
seria instalado na Europa. O
anúncio foi feito pelo secretário-
geral da aliança atlântica, An-
ders Fogh Rasmussen, após reu-
nião entre ministros das Rela-
ções Exteriores da Otan e o chan-
celer russo, Sergei Lavrov, em
Bruxelas. Ontem, a Otan e os
EUA voltaram a dizer que prosse-
guirão com o desenvolvimento
de seu escudo antimísseis e não
aceitarão a oposição de Moscou.
O projeto de construir um escudo
antimíssil na Europa é da época
do presidente George W. Bush. A
ideia seria instalar um sistema
de radares na República Checa e
dez interceptadores na Polônia
para proteger países aliados de
eventuais ataques de mísseis
iranianos.

TV estatal exibe vídeo de avião não
tripulado dos EUA capturado por Teerã
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Candidato a dalai-lama
é suspeito de 3 crimes

A Igreja Católica confirmou on-
tem que o papa Bento XVI deve
visitar Cuba em 2012. O anún-
cio foi feito pelo secretário exe-
cutivo da Conferência de Bis-
pos de Cuba, monsenhor José
Félix Pérez. Segundo ele, a data
exata da visita será anunciada
pelo próprio pontífice na segun-
da-feira. “Será a continuidade
da visita feita por João Paulo
II”, disse o monsenhor, referin-
do-se à histórica viagem a Cuba
feita pelo antecessor de Bento
XVI em 1998. O episódio mar-
cou a reaproximação entre Ha-
vana e o Vaticano.

HAVANA

Cuba permitirá aos trabalhado-
res privados, pela primeira em
meio século, divulgar publicida-
de em um meio de comunicação
estatal, uma abertura incluída
nas reformas do governo comu-
nista para modernizar sua frágil
economia, informou ontem a im-
prensa oficial.

O governo cubano, que man-
tém o monopólio sobre os meios
de comunicação, permitirá aos
que prestam serviços privados
inscrever-se na lista telefônica
estatal na edição de 2012 para
promover e anunciar seus traba-
lhos de cafeterias, restaurantes e
salões de beleza.

“Com o objetivo de oferecer à
população maior informação de
contato sobre os serviços do se-
tor privado, a Empresa de Tele-
comunicações de Cuba S.A.
(Etecsa) oferece a inclusão do
segmento de trabalhadores por
contra própria nas chamadas Pá-
ginas Amarelas da Lista Telefôni-
ca”, disse o Granma, jornal do

Partido Comunista.
Segundo números oficiais,

mais de 346 mil cubanos pres-
tam serviços privados, cuja ex-
pansão foi autorizada pelo gover-
no do presidente Raúl Castro há
um ano como parte de um plano
de reformas para reativar o mo-
delo econômico.

O governo autorizara pela pri-
meira vez o trabalho privado em
1993, após a queda da União So-
viética ter envolvido Cuba em
uma forte crise. Mas os peque-
nos negócios não estatais estive-
ram restritos até o ano passado.

“O processo de inserção cons-
ta de duas etapas. Na primeira,
serão publicadas inicialmente
duas seções nas Páginas Amare-
las: uma com a informação das
entidades e outra com as catego-
rias referentes aos produtos e
serviços oferecidos pelos traba-
lhadores por conta própria”, dis-
se Patricia Soler, funcionária da
Etecsa, citada pelo Granma.

Soler acrescentou que a convo-
cação para promover os anún-
cios estará aberta até o dia 23 e os
empregados privados deverão
pagar 10 pesos conversíveis pela
inscrição, o equivalente a cerca
de US$ 10. Ela acrescentou que o
setor privado poderá contratar
espaços publicitários que in-
cluam fotos e imagens de dife-
rentes tamanhos. / REUTERS

Pela primeira vez em meio
século, trabalhadores
particulares poderão
anunciar seus negócios
nas Páginas Amarelas

Putin acusa EUA de incitarem protestos
De acordo com premiê da Rússia, Hillary Clinton estimula o caos no país ao questionar a legitimidade das eleições parlamentares de domingo

Baixas. Bandeira homenageia soldados mortos em combate

Fracassa acordo
sobre escudo de
defesa antimíssil

Instabilidade. Policiais prendem manifestante que usa máscara de Putin durante protesto em São Petersburgo

50 mil

Estadão no iPad:
vídeo traz
declaração de Putin
sobre Hillary

ESCOCESES
FICARAM SEM LUZ
ONTEM POR CAUSA

DO MAU TEMPO

● Contagem

Corpos foram cremados
com autorização das
famílias, mas destino
dado às cinzas causa
revolta entre parentes

2.700
fragmentos de corpos foram
jogados em depósito de lixo

3 anos
atrás a prática foi suspensa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




