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1,5 mil
pássaros morreram ao chocar-
se contra a parede do estaciona-
mento de um supermercado de
Utah. Outras 3 mil aves resgata-
das após o incidente foram sol-
tas perto de um lago da região

NY DAILY NEWS

Websfera O melhor da internet

AIR FORCE TIMES
AMERICANA

A Força Aérea dos EUA investiga
uma foto em que cadetes e ofi-
ciais aparentam brincar com um
caixão militar. Feita na base de
Lackland, no Texas, a imagem,
mostra 15 pessoas fardadas fa-
zendo pose, enquanto uma ou-
tra aparece deitada fingindo-se

cadáver dentro do esquife, um
modelo especial para trazer os
restos dos caídos em batalhas.

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

CHINA DAILY

Felipe Corazza

Um carimbo imperial da dinas-
tia Qing chinesa alcançou um
preço recorde em um leilão na
Grã Bretanha. O artigo, que per-
tenceu ao imperador Qianlong,
foi vendido por US$ 25 milhões,
o maior valor pago por um obje-
to de jade na história dos leilões.

CNET

ANJ expressa,
em nota, apoio à
mídia argentina

● Líderes da oposição ao gover-
no da presidente argentina, Cristi-
na Kirchner, fizeram ontem um
pedido à Justiça para que investi-
gue as denúncias que indicam
que a organização de defesa dos
direitos humanos Mães da Praça
de Maio teria financiado suas ati-
vidades a partir dos anos 90 com
dinheiro vindo de roubos a super-
mercados e do lucro de cassi-
nos, além de ter planejado o trei-
namento de membros da organi-
zação em atividades guerrilhei-

ras com as Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia (Farc)
e a guerrilha mexicana Exército
Zapatista de Libertação Nacional
(EZLN). As Mães tornaram-se
aliadas políticas de Cristina e,
nos últimos anos, têm recebido
muitos fundos estatais. As denún-
cias foram feitas por Sergio
Schoklender.

“Não acredito em Schoklen-
der”, afirmou o deputado Agustín
Rossi, principal integrante da
“tropa de choque” do governo de
Cristina na Câmara. A Casa Rosa-
da, em diversas ocasiões, qualifi-
cou Schoklender de “traidor”.
Hebe de Bonafini foi seca: “Para
que comentar isso? Não faz senti-
do. São disparates”.

Schoklender – expulso da orga-
nização em meados deste ano –
confessou que organizava os rou-
bos. Ele também revelou que um
dos principais homens da comu-
nicação do governo, Gabriel Ma-
riotto, combinava frequentemen-
te com Bonafini ataques ao jornal
Clarín, considerado como “inimi-
go” pela presidente.

O parricida que transformou-
se em militante de direitos huma-
nos também afirmou que as licita-
ções públicas do governo são
manipuladas. “Os contratos são
assinados antes mesmo do anún-
cio das licitações. Entre 15% e
25% dos valores automaticamen-
te vão para o financiamento dos
políticos.” /ARIEL PALACIOS

Membro do Tea Party
é detido em aeroporto
O republicano Mark Meckler,
um dos expoentes do Tea Party e
fundador do grupo Patriots den-
tro de seu partido, foi detido no
aeroporto de La Guardia, em No-
va York. Meckler tentou embar-
car portando uma pistola Glock
e uma caixa de munições.

O endereço de conexão do Palá-
cio do Eliseu, residência do presi-
dente francês, Nicolas Sarkozy,
apareceu em uma lista dos que
baixaram filmes e músicas ilegal-
mente da internet. Sarkozy é um
dos maiores defensores de leis
duras contra a pirataria online.

BRASÍLIA

A Associação Nacional de Jor-
nais (ANJ), entidade que congre-
ga 155 empresas jornalísticas do
Brasil em defesa da liberdade de
imprensa, emitiu ontem uma no-
ta manifestando preocupação
com o projeto de lei da presiden-
te argentina, Cristina Kirchner,
que declara de “interesse públi-
co” a produção, a comercializa-
ção e a distribuição de papel-jor-
nal em seu país.

Na nota assinada pela presi-
dente da ANJ, Judith Brito, e do
vice-presidente e responsável
pelo Comitê de Liberdade de Ex-
pressão, Francisco Mesquita Ne-
to, a entidade qualifica de “extre-
mamente preocupante” o proje-
to que “dará ao governo argenti-

no o poder de limitar o acesso
das empresas jornalísticas ao pa-
pel, numa evidente ameaça à li-
berdade de imprensa”.

“É inadmissível a disposição
das autoridades argentinas, já de-
monstrada em outras oportuni-
dades, de coagir e interferir na
atividade jornalística. Essa per-
manente postura de confronto
com os jornais é fruto do autori-
tarismo e da dificuldade de con-
vivência com a crítica, essencial
nas sociedades democráticas”,

diz a ANJ.
O alvo do projeto de lei é a em-

presa Papel Prensa, única fabri-
cante de papel-jornal da Argenti-
na. A aprovação da medida preju-
dicará os jornais Clarín e La Na-
ción – editorialmente críticos ao
governo de Cristina –, que pos-
suem, respectivamente, 49% e
22,49% das ações da Papel Pren-
sa. O Estado argentino é o segun-
do acionista, com 27,6%. “A ANJ
sesolidariza comosjornais argen-
tinos diante de mais essa iniciati-
va constrangedora ao exercício
do jornalismo e espera que o pro-
jetonãosejaaprovado, embenefí-
cio dos cidadãos do país, os maio-
res prejudicados com o cercea-
mento à liberdade de expressão.”

A Câmara dos Deputados ar-
gentina aprovou o projeto de lei
na sexta-feira, por 134 votos a fa-
vor, 92 contra e 13 abstenções. O
Senado tem até o fim do mês pa-
ra votar a legislação.

Em outubro de 2009 o gover-
no aprovou uma controvertida
lei de mídia que, entre outras re-
gras, restringe a possibilidade de
empresas manterem ao mesmo
tempo a posse de jornais diários
e emissoras de TV numa mesma
praça. Além de seguir uma políti-
ca discricionária de publicidade
oficial – favorecendo meios de
comunicação que considera
“aliados” –, a Casa Rosada pro-
move blitzen fiscais sistemáti-
cas contra jornais independen-
tes e faz vista grossa a piquetes
de seus partidários que impe-
dem a circulação desses diários.

Internet de Sarkozy é
usada para pirataria
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Carimbo imperial atinge
preço recorde em leilão
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Militares investigam
brincadeira fúnebre

Havana Velha resiste
Há quem tema que todo o charme da cidade, impedida de se modernizar por meio
século de socialismo, seja perdido a partir do momento que o capitalismo chegar

XXIV Congresso Nacional dos 
Corretores de Imóveis em São Paulo

FAÇA A DIFERENÇA!

Colabore com o

Sindicato, a UNISciesp

e a Ebrae, participando

da corrente: “Doe brin-

quedos e conquiste

muitos sorrisos”. Deste

modo, você ajudará as

crianças e adolescen-

tes da Associação

Maria Helen Drexel. As

doações poderão ser

entregues na sede

social do Sindicato,

localizada na R.

Pamplona, 1200 – 2°

andar, ou nas Agên -

cias Regionais do inte-

rior e litoral (confira a

relação completa no

www.sciesp.org.br). Os

brinquedos recolhidos

serão devidamente en -

caminhados à asso-

ciação. Faça parte da

turma do bem. Ajude

quem precisa!
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Benefícios

Os corretores de imóveis asso-
ciados ao Sindicato e seus depen-
dentes podem usufruir da grande
variedade de benefícios e vanta-
gens oferecidos pelo Sciesp atra-
vés de convênios. 

O Corretor tem acesso a planos
de saúde, educação, cultura, lazer,
turismo e também conta com o se gu -
ro especial para automóveis, buscan-
do assegurar uma das principais fer-
ramentas de trabalho do profissional.

O Sindicato se empenha por
ampliar e promover o bem-estar
de seus sócios. Garante acesso
aos mais modernos serviços e
firma parcerias e convênios com
grandes empresas. Conheça os
mais de seis mil credenciados que
oferecem vantagens, confiabilida-
de e segurança.

Acesse o site www.sciesp.org.br
ou entre em contato através dos
telefones abaixo. 

O Conaci (XXIV) Congresso
Nacional dos Corretores de
Imóveis, maior fórum de debates
da categoria, realizado a cada
dois anos em diferentes estados,
acontecerá no próximo ano em
São Paulo.

Os membros do Comitê Téc ni -
co Científico do XXIV Conaci vêm
realizando uma série de reuniões
com o objetivo de elaborar a grade
do Congresso, promovendo dis-
cussões e colhendo sugestões
para esta edição do evento, sem-
pre contando com a opinião de
especialistas e demais lideranças
do dos segmentos.

O XXIV Conaci, evento realiza-
do pelo Sindicato e Fenaci (Fe -
deração Nacional dos Corretores
de Imóveis) acontecerá de 16 a 19
de setembro de 2012, no Centro
de Exposições Transamérica.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

É importante que todos os corretores de imóveis mantenham seus dados cadastrais atualizados,

conforme a Nota Técnica SRT/ Ministério do Trabalho e Emprego nº201/20009. Ao efetuar o recadas-

tramento, o profissional da categoria se manterá informado e legalmente habilitado para o exercício

da profissão. Para recadastrar, basta acessar www.sciesp.org.br, ou pelo telefone (11) 3889-5899

ramal: 534.

Odil de Sá, Paulo Nathanael, Edson de Souza, 
Pedro Grunauer Kassab e demais colaboradores. 

Oposição quer
investigar Mães da
Praça de Maio

● Indignação

Entidade brasileira de
defesa da liberdade de
imprensa expõe
preocupação com ações
do governo de Cristina

Num pequeno parque em
HavanaVelha, fiquei sur-
preso ao passar por um
busto de bronze de
Hans Christian Ander-
sen. Havana é uma cida-

de de surpresas, a maior das quais é o
milagre de sua preservação. Não se tra-
ta apenas de que meio século de revolu-
ção socialista impediu a moderniza-
ção; trata-se de que o povo cubano tem
também um sentido duradouro de his-
tória e um profundo orgulho cultural.

Falando como um inocente no con-
texto latino, isso não é pouca coisa.

Havana Velha é uma relíquia viva.
Suas vielas estreitas com mansões e
cortiços de estuque cujas portas com

frequência se abrem para pátios inter-
nos pintados em tons suaves, evocam
uma era de alta civilização europeia
que desapareceu sob o massacre de
aço e vidro nos centros metropolita-
nos modernos da Europa. Em boa par-
te da Ásia onde houve influência simi-
lar moldando a vida metropolitana mo-
derna, uma combinação de umidade e
progresso incansável enterram os res-
tos do planejamento urbano colonial.
O paralelo mais próximo é Hanói Ve-
lha com suas mansões ocres, mas já
está quase extinta.

Longe da intensa promoção turísti-
ca de rum e charutos, do repertório in-
cansável, mas bastante limitado, de
Son e Salsa, e do cafona itinerário He-

mingway, há uma civilidade calma em
Havana que parece conter muitas li-
ções para a vida urbana moderna. A vi-
da na rua cubana permite pouca priva-
cidade. No nível térreo, as pessoas es-
piam as salas de estar da frente das ca-
sas e entabulam conversas com famí-
lias, ou gritam para vizinhos perigosa-
mente penduradas sobre as grades das
varandas. Algumas dessas casas alu-
gam quartos para turistas.

Os cínicos dirão que a preservação da
cidade velha se deve à mão pesada do
Estado socialista. Eles assinalam o mo-
nopólio do governo sobre a receita do
turismo que põe os pesos conversíveis
gastos nos bares e cafés da Rua Obispo
nos cofres estatais enquanto os cuba-

nos comuns lu-
tam para comprar
ovos e legumes frescos,
para não falar de carne, nas
mal servidas lojas e mercados do
governo. É difícil ignorar as dificul-
dades que os cubanos comuns enfren-
tam, mas também é fácil esquecer que
o serviço básico é gratuito.

Outros temem que todo o charme
da cidade desapareça sob o massacre
do capitalismo moderno quando este
chegar. E ele está chegando.

Recentemente, os cubanos recebe-
ram o direito de comprar e vender imó-
veis pela primeira vez desde 1959. A
moeda conversível pôs dinheiro nos
bolsos de algumas pessoas e marcas

de luxo globais estabeleceram cabe-
ças de ponte em Havana Velha. Eu sou
bem mais otimista. Os cubanos pare-
cem considerar Havana uma herança
valiosa, um símbolo duradouro de
uma civilização que é orgulhosamente
latina e americana, e antecede a Fidel e
a Che. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK
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É DIRETOR EM CINGAPURA DO CENTER FOR

HUMANITARIAN DIALOGUE

●✽
MICHAEL
VATIKIOTIS
THE NEW YORK TIMES

ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE
JORNAIS
ENTIDADE DE DEFESA DA
LIBERDADE DE IMPRENSA
“É inadmissível a disposição das
autoridades argentinas, já
demonstrada em outras
oportunidades, de coagir e
interferir na atividade
jornalística”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.




