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US$ 44 milhões
foram cobrados por engano de
Alexis Rodriguez por um trata-
mento contra pneumonia. O ra-
paz, morador de Nova York, te-
ve uma crise de asma quando
recebeu a conta do hospital.

AMERICANA

Websfera O melhor da internet

No dia 11, o Corpo de Fuzilei-
ros Navais dos EUA anun-
ciou a abertura de uma inves-
tigação sobre um vídeo ama-
dor divulgado na internet
que teria sido filmado duran-
te uma operação no Afeganis-
tão. Nas imagens aparecem
quatro homens com unifor-
mes militares americanos
que urinam sobre três cadáve-
res ensanguentados, aparen-
temente de combatentes do
Taleban. Também é possível
ouvir um deles dizendo “te-
nha um bom-dia, companhei-
ro”, enquanto urina sobre o
corpo. Apesar de o vídeo ter
enfurecido muitos muçulma-
nos, o Taleban disse que o
caso não obstruirá o diálogo.

DER SPIEGEL

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

O Museu Memorial de Ausch-
witz, na cidade alemã de Erfurt,
colocou em exibição uma série
de 32 desenhos inéditos do mais
notório campo de concentração
nazista. Os trabalhos foram fei-
tos por um detento não identifi-
cado e encontrados por acaso

em um dos crematórios. Os dese-
nhos mostram cenas do horror
cotidiano promovido no campo.
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Cinco mitos sobre
a Primavera Árabe

Felipe Corazza

Um aventureiro de 66 anos que
se perdeu no Monte Rainier, no
Estado americano de Washing-
ton, queimou dinheiro para se
aquecer e conseguir sobreviver.
Yong Chun-ki passou duas noi-
tes no frio antes de ser encontra-
do por uma equipe de resgate.

HAARETZ

Britânicos teriam
abusado de
crianças afegãs

Jovem bêbado destrói
fósseis e ossos em Ohio

Britânicos protestam
contra empresa de Israel
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Aventureiro queimou
dinheiro para sobreviver

LONDRES

Dois soldados britânicos foram
detidos por “comportamento
inadequado” no Afeganistão, in-
formou ontem o Ministério da
Defesa britânico depois da publi-
cação de uma reportagem sobre
abuso infantil.

Citando fontes da Defesa, o
jornal britânico Sun informou
que os dois soldados abusaram
de duas crianças afegãs de “apro-
ximadamente 10 anos” e fizeram
imagens de vídeo do ato.

O presidente do Afeganistão,
Hamid Karzai, disse em comuni-
cado que o governo de Cabul es-
tava “profundamente perturba-
do” pelas denúncias de abuso e
afirmou que o alegado comporta-
mento dos soldados britânicos
era “imoral”.

O suposto acidente ocorre
apenas uma semana depois que
um vídeo foi divulgado com ima-
gens de fuzileiros navais ameri-
canos urinando sobre corpos de
possíveis combatentes do Tale-
ban, causando revolta em todo

Afeganistão (mais informações
nesta página).

“O governo do Afeganistão es-
tá imensamente revoltado com
o aumento dos recentes inciden-
tes de natureza imoral entre os
soldados estrangeiros que clara-
mente minam a confiança do pú-
blico e da cooperação do povo
afegão com tropas estrangei-
ras”, afirmou o gabinete de Kar-
zai.

A Polícia Militar Real abriu
uma investigação sobre as acusa-
ções contra os dois soldados, dis-
se um porta-voz do Ministério
da Defesa, mas se recusou a co-
mentar a natureza das acusa-
ções. Um porta-voz da coalizão
liderada pela Organização do

Tratado do Atlântico Norte
(Otan) no Afeganistão disse que
estava ciente das acusações.

Mortes. Ainda ontem, o gover-
nador da Província de Kunar, Sa-
yed Fazelullah Wahidi, disse que
forças da Otan mataram cinco ci-
vis – entre eles uma mulher e
duas crianças – durante uma ope-
ração no distrito de Chawkay no
início da semana. As mortes de
civis têm enfurecido os afegãos e
Karzai exigiu que as tropas es-
trangeiras parem de invadir as ca-
sas durante suas operações no-
turnas. Forças de segurança afe-
gãs mataram 9 insurgentes e
prenderam 23 em operações em
oito províncias. / REUTERS

Museu exibe desenhos
inéditos de Auschwitz

Nathaniel A. Harger, um estu-
dante universitário de 19 anos,
invadiu um museu de História
Natural no Estado americano de
Ohio e destruiu fósseis e ossos
de dinossauros. A polícia pren-
deu o jovem, que estava bêbado
quando cometeu o delito.

Cientistas britânicos realizaram
um protesto contra uma parce-
ria científica entre a Europa e Is-
rael. O motivo da manifestação
foi o envolvimento no projeto de
uma empresa farmacêutica israe-
lense que realiza operações em
território ocupado de Gaza.

estadão.com.br

Marines urinam
em cadáveres

Missão. Britânicos em Lashkar

FONTE: NEW YORK DAILY NEWS

Quando, há um ano,
começou a Primave-
ra Árabe, o mundo
ocidental ficou cho-
cado. Até então, su-
perficialmente, a im-
pressão geral era

que a liberdade tinha deixado os ára-
bes para trás e eles pareciam resigna-
dos com a tirania. Mas assim que os
levantes começaram foi impossível
contê-los, instalou-se a desordem e
brotaram as promessas nas ruas do
mundo árabe. Desde então, as rebe-
liões provocaram rios de comentá-
rios e lugares comuns sobre a Prima-
vera Árabe – em parte bastante equi-
vocados. Vejamos o que havia real-
mente por trás das revoltas.

1. O discurso de Barack Obama no
Cairo, em 2009, foi um dos elemen-
tos que inspiraram a Primavera Ára-
be.

Nada poderia estar mais longe da
verdade do que isso. Na época em
que as rebeliões eclodiram, o roman-
ce entre árabes e muçulmanos e Oba-
ma havia se dissipado há muito tem-
po. O presidente americano esteve

no Cairo em junho de 2009 prometen-
do um novo enfoque americano para o
mundo árabe-muçulmano. Mas os
aguerridos liberais do mundo árabe (e
do Irã) não se deixaram enganar. Embo-
ra Obama prometesse “um novo come-
ço para as relações entre os EUA e os
muçulmanos em todo o mundo, com
base nos interesses e no respeito mú-
tuos”, os árabes perceberam que o no-
vo líder estava muito à vontade com a
situação. Obama procurou melhorar
as relações dos Estados Unidos com a
Síria e o Irã, e tratou de enterrar rapida-
mente a “diplomacia da liberdade” de
George W. Bush.

Os árabes rapidamente perceberam
que o cosmopolitismo de Obama – o
pai queniano, os anos passados na In-
donésia – servia de disfarce para um
político preocupado com os proble-
mas internos do seu país.

2. Estas são as revoluções do Face-
book e do Twitter.

O Facebook e o Twitter ofereceram
aos jovens dissidentes a possibilidade
de comunicar entre si para atropelar as
autocracias. Quando Wolf Blitzer da
CNN perguntou a Wael Ghonim, o jo-

vem executivo do Google que simboli-
zava a revolta da Praça Tahrir no Cairo,
o que aconteceria após a queda de Hos-
ni Mubarak, Ghonim respondeu: “Per-
gunte ao Facebook”. Foram homens e
mulheres comuns que depuseram o fa-
raó. Estas rebeliões foram inflamadas
pelos elementos tradicionais: as multi-
dões que saíam das mesquitas após as
orações da sexta-feira nas cidades sitia-
das da Síria; o teste das vontades entre
regimes brutais e os indivíduos dota-
dos de coragem suficiente para desa-
fiar o poder; e os jovens de Deraa,
Homs e Hama que venceram a cultura
do medo e contestaram o despotismo.

Mohammed Bouazizi, o jovem verdu-
reiro tunisiano que se imolou em de-
zembro de 2010, não tinha uma página
no Facebook.

Ele tinha motivos de sobra para estar
indignado e desesperado. Deveríamos
deixar de valorizar tanto a tecnologia,
afinal, a penetração da internet no
mundo árabe ainda é modesta.

3. O governo Obama sacrificou Mu-
barak.

O presidente egípcio foi o responsá-
vel por sua própria queda. Washington

supôs que Mubarak domaria a tempes-
tade. O Egito, um país paciente, deu a
Mubarak 30 anos. Em troca, o gover-
nante brincou com o seu povo e o me-
nosprezou. Ele se instalou no topo de
um regime sem lei e nunca designou
um sucessor legítimo. (Até a pessoa
mais obtusa sabia que ele pretendia
transmitir o poder ao filho favorito.)
Neste drama egípcio, os políticos de
Washington limitaram-se ao papel de
meros espectadores.

4. A queda de Saddam Hussein no
Iraque inspirou a Primavera Árabe.

Por ter apoiado a guerra do Iraque,
gostaria de poder fazer esta ligação.
Mas o Iraque, contrariamente às espe-
ranças e às afirmações dos conservado-
res que defendiam a guerra, não é rele-
vante para a Primavera Árabe.

Quando os protestos começaram no
final de 2010, o Iraque já não desperta-
va a atenção do mundo árabe.

O sangue era derramado nas ruas do
país, havia sectarismo, e poucos os ára-
bes consideravam o primeiro-ministro
Nuri al-Maliki um importante líder de
uma nova cultura política.

A Praça Tahrir inspirou outros levan-

tes, pois o Egito sempre foi um pio-
neiro na vida política e cultural ára-
be.

Ocorre que o Iraque é um lugar
peculiar. São pouquíssimos os ára-
bes de outras partes do mundo, se é
que há algum, que poderiam se iden-
tificar com o levante naquele país.

5. As rebeliões comprometerão
ainda mais as perspectivas do pro-
cesso de paz árabe-israelense.

É verdade que baderneiros invadi-
ram a Embaixada de Israel no Cairo
depois da queda de Mubarak. Mas o
entendimento árabe-israelense nun-
ca chegou a florescer no tempo das
ditaduras.

Os líderes das rebeliões árabes tal-
vez não sejam defensores fervoro-
sos da paz com Israel, mas hoje já
reconhecem que as ditaduras usa-
ram o conflito com Israel como um
álibi conveniente para seus fracas-
sos políticos e econômicos. /
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Segundo jornal, os dois
soldados, que foram
presos, também fizeram
imagens de vídeo do ato;
Karzai condena abuso
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Há muitos comentários sobre as causas dos levantes, em parte equivocados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




