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JERUSALÉM

A polícia de Israel prendeu on-
tem em um apartamento de Jeru-
salém seis extremistas judeus
suspeitos de participação na sé-
rie de ataques contra bases do
Exército israelense e locais sagra-
dos para os muçulmanos nos últi-
mos meses. As detenções ocorre-
ram horas depois de uma antiga
mesquita da cidade – reivindica-
da como capital por judeus e pa-
lestinos – sofrer um incêndio cri-
minoso.

Construída no século 12, a
mesquita Nebi Akasha fica na
parte ocidental de Jerusalém e
não era usada para orações des-
de 1948, ano da criação do Esta-
do de Israel. Durante a madruga-
da, os vândalos picharam frases
antiárabes e antimuçulmanos
nas paredes do templo – usado
atualmente como um depósito
pela administração municipal –
antes de incendiá-lo. As picha-
ções cobravam ainda compensa-
ção pelas ações do governo israe-
lense contra os assentamentos
judeus na Cisjordânia. Por ter
ocorrido na disputada cidade sa-
grada, esse ataque foi considera-
do uma provocação excepcional
contra os árabes da região.

Outros atos de vandalismo

ocorreram na Cisjordânia on-
tem. No vilarejo palestino de Du-
ma, próximo a Nablus, no norte
da região, duas caminhonetes e
um carro foram incendiados, se-
gundo relatou o jornal israelen-
se Haaretz. Próximo ao local,
uma pichação assinava o ataque
dos radicais judeus. Na mesma
região, colonos israelenses arre-
messaram pedras contra veícu-
los de palestinos.

O crescente número desses
ataques, as poucas prisões e a au-
sência de indiciamentos formais
contra os detidos têm provoca-
do queixas de que o governo is-
raelense não tem agido com for-
ça suficiente contra os extremis-
tas judeus, após dois anos de vio-
lência. Anteontem, dezenas de
radicais judeus depredaram
uma base do Exército israelense
na Cisjordânia.

O premiê israelense, Binya-
min Netanyahu, aprovou ontem
ordens de prisão administrativa
contra extremistas judeus usa-
das anteriormente apenas con-
tra palestinos. Determinou ain-
da que os radicais sejam julgados
em tribunais militares, que ope-
ram com maior rapidez e im-
põem penas mais rígidas. Bibi ne-
gou-se, porém, em classificá-los
como terroristas. Já o ministro
da Defesa, Ehud Barak, criticou
o “terror doméstico”.

A polícia afirmou que os ju-
deus presos ontem – estudantes
de uma escola religiosa conheci-
da por concentrar ortodoxos
que defendem ampliações nos
assentamentos – não tiveram re-
lação direta com o ataque à mes-
quita de Jerusalém Ocidental.
Na faixa dos 20 anos, eles teriam
participado de “recentes” ações
do gênero. Inconformados, deze-
nas de judeus radicais depreda-
ram carros de polícia que tenta-
vam chegar ao apartamento dos
rapazes. Os veículos tiveram os
pneus estourados e os vidros
quebrados e houve briga.

Ainda ontem, a passarela en-
tre o Muro das Lamentações e a
Esplanada das Mesquitas, sagra-
dos para judeus e árabes, foi rea-
berta. Ocorrida na segunda-fei-
ra, a interdição havia irritado os
palestinos. / AP e AFP

NOVA YORK

A revista Time surpreendeu on-
tem ao anunciar seu tradicional
prêmio que destaca a “pessoa
mais influente do ano”. Em vez
de um nome específico, a publi-
cação escolheu um personagem
anônimo: “O Manifestante”,

que tomou as ruas inicialmente
no mundo árabe e levou jovens a
fazerem o mesmo na Europa,
nos EUA e na América Latina.

O anúncio da Time foi feito on-
tem no programa Today’s Show
da rede americana de TV NBC. A
revista justificou sua escolha di-
zendo que os protestos de rua de
2011 mudaram a forma como a
política está sendo feita mundo
afora.

“Há um limite global para a
frustração? Em todo lugar, pa-
rece que as pessoas disseram
‘basta’”, disse o editor-chefe
da revista, Rick Stengel. “O

Manifestante está redefinindo a
noção de poder popular”, defen-
deu ele.

“Eles discordaram, reivindica-
ram. Eles não desistiram, mes-
mo quando as respostas vieram
em forma de nuvens de gás lacri-
mogêneo ou de saraivadas de ti-
ros. Eles literalmente encarnam

a ideia de que a ação individual
pode trazer mudanças coletivas
colossais”, afirmou a revista.

O prêmio é concedido àquele
que mais influenciou – para o
bem ou para o mal – os principais
eventos do ano. Em 2010, o ven-
cedor foi o criador do Facebook,
Mark Zuckerberg. Em 2009, foi
o presidente do Fed (banco cen-
tral americano), Ben Bernanke.

Este ano o almirante america-
no William McRaven, responsá-
vel pela operação militar que ma-
tou Osama bin Laden, no Paquis-
tão, ficou em segundo lugar. Em
seguida, veio o artista plástico e
dissidente chinês Ai Weiwei, pre-
so este ano por 81 dias em meio a
fortes condenações internacio-
nais a Pequim. Paul Ryan, con-
gressista americano que chefia a
Comissão de Orçamento, ficou
em 4.º lugar. / REUTERS

Extremistas judeus
incendeiam mesquita
em Jerusalém

Mercosul e Palestina
terão acordo comercial
Pacto entre sul-americanos e palestinos, semelhante a um já existente com
Israel, será firmado em breve; Ramallah busca elevar status internacional

‘O Manifestante’ é escolhido
personalidade do ano pela ‘Time’

● Milhares de apoiadores do
Hamas tomaram ontem as vias da
Faixa de Gaza – que é controlada
pelo movimento islâmico – para
comemorar os 24 anos do grupo.
No mesmo dia, o presidente pales-
tino, Mahmoud Abbas, prometeu
se reconciliar com o Hamas, que
expulsou seu partido, o Fatah, de
Gaza, em 2007

ISMAIL ZAYDAH/REUTERS

EFE

Estadão no tablet:
vídeo traz análise
sobre a escolha da
revista ‘Time’

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Depois de reconhecer o Esta-
do palestino, o governo brasi-
leiro dará mais um passo na di-
reção de Ramallah. Um acor-
do comercial será assinado
em breve entre Brasil, Merco-
sul e Autoridade Palestina. O
objetivo é reforçar a mensa-
gem de que, de agora em dian-
te, os territórios palestinos se-
rão tratados como Estado so-
berano e os países do bloco sul-

americano querem ajudar a
economia de Ramallah.

Segundo o subsecretário de
Comércio e Economia do Itama-
raty, Valdemar Carneiro Leão, o

acordo será assinado na semana
que vem entre o Mercosul e os
palestinos. “É algo de grande
simbolismo”, diz Leão.

O Mercosul já tem um tratado
comercial com Israel desde
2010. O pacto foi coroado em
Brasília com uma visita do presi-
dente Shimon Peres.

“Já temos um acordo com Is-
rael e era importante mostrar
um equilíbrio e também ter um
acordo com os palestinos ago-
ra”, disse o diplomata. Segundo
ele, Tel-Aviv está sabendo da ini-

ciativa do Mercosul.
O presidente da Autoridade

Palestina, Mahmoud Abbas, che-
gou a avaliar a possibilidade de
participar da próxima cúpula do

bloco sul-americano para assi-
nar ele mesmo o acordo. Mas pro-
vavelmente ele não estará pre-
sente na reunião.

Os palestinos vendem muito

pouco ao Brasil. Além disso, qua-
se tudo que é exportado acaba
chegando no mercado brasileiro
como vendas de Israel. Com o
acordo, não apenas as tarifas pa-
ra produtos palestinos serão re-
duzidas, como fica estabelecido
que a exportação é mesmo pales-
tina. “Vamos fazer isso pelo códi-
go postal de cada região”, expli-
ca Leão.

Para os palestinos, o acordo
faz parte de uma ofensiva ampla
para ter seu status de Estado re-
conhecido internacionalmente.
Nesta semana, conseguiram co-
locar sua bandeira na Unesco,
primeira organização da ONU a
ter a Palestina como membro
pleno.

“Criaremos uma situação em
que o Estado palestino será uma
realidade, mesmo que os ameri-
canos não queiram”, explicou
um diplomata palestino. “Nisso,
o Brasil está nos ajudando muito
e esse acordo comercial mostra-
rá que existimos bem além dos
debates políticos”, completou.

Hamas comemora
os 24 anos do grupo

Muros do templo islâmico,
construído no século 12,
foram pichados com
mensagens de ódio
aos palestinos

Aniversário. Palestina e o filho em festa do Hamas em Gaza

Personagem.
Homenagem
vai para a
Primavera
Árabe e os
militantes
‘indignados’

● Quarteto
Membros do chamado Quarteto
– composto por UE, EUA, Rússia
e ONU – reuniram-se com israe-
lenses e palestinos ontem, em
uma tentativa para a retomada
das negociações de paz

Para revista americana,
anônimos que tomaram as
ruas da Tunísia à Síria, de
Nova York a Madri foram
os mais influentes de 2011
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




