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TURCA
THE EXAMINER

US$ 95 mil
foram pagos por uma empresá-
ria apenas para ter o direito de
participar de um sorteio que es-
colherá passageiros de um voo
orbital. Ela quer ser a primeira
turca a viajar para o espaço.

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

Antes de se eleger presidente
americano, ainda no Senado, Ba-
rack Obama passou um bilhete
para um assessor durante um dis-
curso do atual vice-presidente,
Joe Biden, mostrando que esta-
va entediado com a fala do cole-
ga parlamentar. O pequeno pa-

pel dizia “Shoot. Me. Now”, algo
como “Atire em mim agora”,
brincando com a duração da fala.

WIRED

Felipe Corazza

O ‘fogo eterno’ em um memorial
da 2.ª Guerra no Quirguistão apa-
gou-se por falta de pagamento
da conta de gás. Em crise, as auto-
ridades da cidade de Bishkek não
saldaram a dívida de cerca de
US$ 9.400 do município com a
companhia que fornece gás.

‘Fogo eterno’ se apaga
por falta de pagamento

AP

Mauro Coitiño Correa, um poli-
cial de Buenos Aires, foi preso
após roubar duas vezes o mesmo
banco. Na segunda, houve tiro-
teio e ele foi detido. O policial
estava de licença e foi identifica-
do como autor do primeiro rou-
bo por câmeras de segurança.

Policial assalta o mesmo
banco por duas vezes

CLARÍN

As Forças Armadas dos Estados
Unidos revisarão todos os ma-
nuais sobre islamismo usados
em sessões de estudos. A medida
pretende retirar passagens pre-
conceituosas ou ofensivas à reli-
gião dos textos utilizados por re-
crutas e oficiais nas aulas.

Militares revisarão
textos sobre islamismo

Obama faz brincadeira
com discurso de Biden
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MARCO
RUBIO
LOS ANGELES TIMES

EUA devem olhar
América Latina
Consolidação dos notáveis avanços na região depende de
mais integração nas áreas de energia, comércio e segurança

estadão.com.br

VISÃO
GLOBAL

FONTE: HÜRRIYET

O sEUAnãopodemdar-
se o luxo de conti-
nuar deixandoa Amé-
rica Latina em banho-
maria enquanto con-
centram o grosso de

sua atenção na Ásia, Europa e Oriente
Médio. Os esforços americanos deve-
riam se concentrar em quatro áreas
fundamentais: construir um movi-
mento democrático, melhorar os la-
ços comerciais, cooperar em ques-
tões de energia e construir e fortale-
cer alianças de segurança.

Não foi por acaso que uma maior
prosperidade se seguiu ao fortaleci-

mento de instituições democráticas na
América Latina. Não é surpresa que
Cuba, que ainda não é uma democracia,
enfrente dificuldades. Olhando para
uma futura era pós-Castro, os cubanos
estão empreendendo ações cada vez
mais ousadas para ter liberdades políti-
cas e econômicas. Os EUA deveriam
apoiá-los encontrando maneiras de au-
mentar a conectividade entre cubanos e
expandir o acesso a tecnologias na ilha.

Também precisamos ajudar democra-
cias poucodesenvolvidas da América La-
tina. As eleições livres são fundamen-
tais, mas não bastam. Como se viu na
Venezuela, na Nicarágua, no Equador e

na Bolívia, líderes eleitos podem usar o
poder democraticamente obtido para
abusar de seu povo, atacar liberdades
fundamentais e enfraquecer a sociedade
civil. Um novo desafio poderá se colocar
embreve, já que aVenezuela farásuaelei-
ção presidencial em outubro. Se Hugo
Chávez perder a eleição ou ficar incapaz
de governar, outros países do hemisfério
deviam ser proativos e resolutos ao dei-
xar claro que não farão nenhuma tentati-
va de suspender a ordem constitucional.

Os avanços recentes de prosperidade
e mobilidade social na América Latina
ajudaram a fortalecer democracias e a
criar novos consumidores. Após déca-
das de ditaduras, guerras e corrupção,
muitos países latino-americanos surgi-
ram como exemplos das coisas boas que
ocorremquando alivre iniciativa cria raí-
zes. Países como Colômbia e Chile fo-
ram um dia assolados por conflitos que
requereram ajuda ou intervenção inter-
nacional, mas estão se engajando no
mundo como nunca, tornando-se autos-
suficientes e oferecendo novas oportu-
nidades econômicas aos EUA.

Infelizmente, há um senso crescente
de protecionismo fincando raízes e essa
maréprecisa ser revertida. No ano passa-
do, o Congresso finalmente aprovou
acordos de livre comércio com a Colôm-
bia e o Panamá, que em breve entrarão
em vigor e ajudarão a reduzir as barrei-
ras comerciais para americanos vende-

rem seus produtos e
serviços, como fize-
ram os acordos passados
com Chile, Peru, América
Central e México. No front da
energia, o Hemisfério Ocidental precisa
se estabelecer como uma alternativa de-
mocrática, pacífica e estável ao Oriente
Médio na produção mundial. Uma alian-
ça energética formada por EUA, Canadá,
México, Colômbia, Brasil e uma Vene-
zuela pós-Chávez ajudaria nessa meta.

De um ponto de vista da segurança, o
crime organizado violento precisa ser
enfrentado. A despeito das exortações
de alguns, isso não pode ocorrer pela le-
galização ou a descriminação do tráfico
de drogas.

A Colômbia tornou-se uma história
de sucesso de segurança, não porque
seus líderes tenham legalizado as dro-
gas, mas porque tiveram a coragem de
combater os cartéis e os narcoterroris-
tas das Farc. Mas a luta não terminou e
os EUA precisam continuar dando seu

apoio,oqueinclui-
ria fornecer à Co-

lômbia aviões arma-
dos não tripulados. Países

como a Colômbia podem, en-
tão, usar sua experiência para expor-
tar segurança a pontos problemáti-
cos como Honduras e Guatemala.

Finalmente, o Irã tenta aumentar
sua influência na região, buscando
aliados para contornar sanções, co-
lherinformações secretas e ter capaci-
dade para ataques terroristas. As de-
mocracias da região precisam se unir
para impedi-lo.

Chegou a hora de provar, por pala-
vras e atos, que estamos comprome-
tidos a ajudar a moldar o século 21
como um século de prosperidade e
segurança sem precedentes no He-
misfério Ocidental. /TRADUÇÃODECEL-
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Respeite a sinalização de trânsito.
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C3 GLX 1.4 FLEX 
COMPLETÍSSIMO

0,99
EM ATÉ 60xR$ 36.990

À VISTA A PARTIR DE

R$ 45.990
À VISTA A PARTIR DE

C3 PICASSO 1.6 16V FLEX
COMPLETÍSSIMO

BANCO DE COURO

CD MP3

RODAS DE LIGA

GRÁTIS

GRÁTIS

RODAS DE LIGA 16’’

CD MP3

Veículos em conformidade com o PROCONVE. C3 GLX 1.4 Flex 12/12 anunciado à vista a partir de R$ 36.990,00. Veículo anunciado com taxa de 0,99% a.m., válida somente com entrada de R$ 16.200,00 e saldo restante em até 60 meses. Grátis Banco de Couro, CD MP3 e Rodas de Liga Leve 15”. C3 Picasso 1.6 16V Flex 
11/12 anunciado à vista a partir de R$ 45.990,00. Grátis CD MP3 e Rodas de Liga Leve 16''. Frete e pintura metálica no valor de R$ 990,00 à vista cada, não inclusos nos valores à vista dos veículos anunciados e em suas respectivas parcelas. Taxas e promoções acima anunciadas válidas a partir do dia 05/04/2012 enquanto durarem 
os estoques, sendo o estoque atual de 05 unidades por veículo anunciado. Todos os fi nanciamentos acima anunciados são através de CDC pelo agente fi nanceiro Le Mans. IOF e TC não inclusos nos fi nanciamentos acima anunciados e suas respectivas parcelas. TC à vista no valor de R$ 999,00. Crédito sujeito à aprovação. Reservamo-
nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Imagens meramente ilustrativas. Ofertas válidas até 26/04/2012. Se beber não dirija.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A23.




