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custa o sanduíche mais caro da
França. Vendido em Paris, o lan-
che é feito de trufas frescas e
foi criado pelo chef Michel Ros-
tang, reconhecido com duas es-
trelas no Guia Michelin.
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Um cartão-postal enviado por
Adolf Hitler a um amigo durante
a 1.ª Guerra foi encontrado por
um grupo de pesquisadores da
Universidade Oxford, na Grã-
Bretanha. O cartão foi escrito
em 1916 enquanto o então solda-
do Hitler estava se recuperando

de seus ferimentos de guerra. O
documento foi encontrado em
Munique, na Alemanha.

AMÉRICA ECONOMIA

Tanques, caças ou estudo
Se os EUA quiserem entrar em sintonia com as reais aspirações das revoluções árabes, terão
de parar de entregar armamentos e estender o programa de bolsas aos jovens desses países

●✽
THOMAS L.
FRIEDMAN
THE NEW YORK TIMES

Felipe Corazza

U m ano depois do vio-
lento despertar ára-
be, os Estados Uni-
dos assumiram dois
compromissos finan-
ceiros com o mundo

árabe, cada um dos quais começa
com os números 1 e 3.

Eles ofereceram às Forças Arma-
das do Egito tanques e caças no va-
lor de US$ 1,3 bilhão, e aos estudan-
tes das escolas públicas libanesas
um programa de bolsas de estudo
para a universidade, com base no
mérito, no valor de US$ 13,5 mi-
lhões, que permite a 117 jovens liba-
neses estudar em escolas de estilo
americano nas quais se promove a
tolerância, o gênero, a igualdade so-
cial e o pensamento crítico. Visitei
recentemente o Egito, estive há pou-
co no Líbano e posso relatar o se-
guinte: os US$ 13,5 milhões em bol-
sas integrais já mereceram para os
Estados Unidos muito mais amiza-
de e estabilidade do que o US$ 1,3
bilhão em tanques e caças jamais
conseguirão.

Então, que tal os EUA pararem de
ser burros? Que tal pararem de man-
dar aviões e tanques para um país
onde a metade das mulheres e um
quarto dos homens nãos sabem ler
e começar a mandar bolsas de estu-
do? Ultimamente andei visitando
vários países árabes. Tenho passa-
do todo o tempo disponível conver-
sando com professores e estudan-
tes da escola pública – e com jovens
árabes que estão criando microem-
presas de tecnologia – e o menor
tempo possível com representan-
tes do governo.

É uma conclusão à qual cheguei
com base em minhas convicções so-
bre o que realmente impulsionou as
revoluções em Túnis e na Praça Tah-
rir: os jovens árabes – 70% dos desta
região têm menos de 30 anos –, que
se sentiram humilhados e frustra-
dos por terem sido menosprezados.
O despertar árabe foi sua maneira

de dizer: queremos a liberdade, a voz,
as ferramentas da educação, os empre-
gos e um governo não corrupto para
realizarmos todo nosso potencial. Foi
isso que provocou a revolução.

Sim, as várias Irmandades Muçulma-
nas exploraram a abertura criada pe-
los levantes, pois eram os partidos
mais organizados. Mas se os islâmicos
não atenderem às verdadeiras motiva-
ções desta revolução – o anseio pela
educação e por empregos e a dignida-
de que eles representam – também aca-
barão enfrentando uma rebelião.

Se os EUA quiserem entrar em sinto-
nia com as reais aspirações dessas re-
voluções, terão de estender a outros
países do despertar árabe os US$ 13,5
milhões que o programa de bolsas de
estudo da Agência Americana para o
Desenvolvimento Internacional ini-
ciou no Líbano. A propósito, tiramos o
chapéu para o presidente Barack Oba-
ma, a secretária de Estado Hillary Clin-

ton, o administrador da USAID, Rajiv
Shah, e os membros do Congresso que
deram sinal verde para esse programa.

O Irã está construindo barragens e
estradas por todo o Líbano, decorados
com faixas com os dizeres “Obrigado,
Irã”. Mas ninguém faz fila aqui para ir
à Universidade de Teerã. As pessoas
continuam fazendo fila para conse-
guir bolsas de estudo dos EUA – aliás,
uma das exigências é que os ganhado-
res prestem serviço comunitário, de
modo que ao mesmo tempo se criem
cidadãos mais conscientes.

A Embaixada dos EUA em Beirute
apresentou-se a quatro estudantes liba-
neses ganhadores de bolsas deste ano –
que estudam agora ou na Universidade
Libanesa-americana ou na Universida-
de Haigazian, que oferece moderna for-
mação universitária no estilo america-
no.

Israa Yassin, de 18 anos, da aldeia de
Qab Elias, que estuda ciências da com-

putação, me disse: “Todo o programa
ajuda a tornar os jovens capazes de
transformar esse país no que deveria e
pode ser. Nós somos bons e temos ca-
pacidade e podemos fazer muitas coi-
sas, mas ainda não tivemos a chance.
Meu irmão acabou o ensino médio e
não pôde estudar na universidade. Seu
futuro realmente parou. Os EUA estão
nos dando uma possibilidade de pres-
tarmos nossa contribuição para um
país melhor. Acredito que se nos de-
rem a oportunidade poderemos mos-
trar que somos excelentes... Não sere-
mos mais subestimados. É realmente
triste ver toda uma geração nas aldeias
libanesas – centenas de pessoas sem
nada para fazer – sem trabalho, sem ir
para a universidade”.

Mudança. Depois de obter uma bolsa
de estudos americana, disse Yassin,
“minha família e minha comunidade
aprenderam a olhar para os EUA de

modo diferente. Por que odiariam
quem os está ajudando?” A notícia
das bolsas distribuídas pelos EUA
espalhou-se rapidamente. O progra-
ma agora recebe um enorme núme-
ro de inscrições para o próximo
ano, na maioria de mulheres. Wissal
Chaaban, de 18 anos, da cidade de
Trípoli, também frequenta a Univer-
sidade Libanesa-americana onde es-
tuda marketing e me disse: “Temos
muitos talentos no Oriente Médio e
os jovens não se sentem valoriza-
dos. Eles acham que não têm voz ou
não são ouvidos suficientemente”.
Esse programa interessa aos EUA,
ela afirmou, pois envia jovens para
as universidade que “encorajam a
abertura, a aceitar o outro, por mais
diferente que seja, mesmo que seja
de outra religião”.

Gostaria que o governo america-
no concedesse mais bolsas de estu-
do a cidadãos americanos, mas co-
mo essas verbas se destinam especi-
ficamente à ajuda externa, é preciso
usá-las de maneira inteligente. Os
EUA podem fornecer ajuda militar –
mas na proporção certa.

Em Amã, entrevistei professores
da rede pública na imponente Acade-
mia de Pedagogia para Professores
Rainha Rania, que trabalha com uma
equipe da Universidade Columbia
buscando o aperfeiçoamento dos
professores.

Conversamos sobre o contraste
entre as duas verbas de US$ 13,5 mi-
lhões das bolsas americanas e a de
US$ 1,3 bilhão em ajuda militar. Ju-
mana Jabr, professora de inglês de
uma escola pública de Amã, resumiu
a questão melhor do que eu: a primei-
ra é para “formar pessoas”, ela disse,
“e a outra para matar pessoas”. Se os
EUA querem gastar dinheiro trei-
nando soldados, acrescentou, mui-
to bem, “os professores também são
soldados, então por que não gastar o
dinheiro nos treinando? Afinal so-
mos nós que treinamos os soldados
com os quais vocês estão gastando
US$ 1,3 bilhão”. / TRADUÇÃO DE ANNA
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Lance Brown, um sem-teto de
Columbus, no Estado america-
no da Geórgia, atirou um tijolo
na janela de um tribunal local e
esperou a polícia chegar para de-
tê-lo. Brown resolveu ser preso
para conseguir se alimentar com
regularidade na cadeia.

Sem-teto é preso de
propósito para comer

HUFFINGTON POST

Pausa

As autoridades de Manila, nas Fi-
lipinas, ergueram um muro para
esconder uma de suas favelas du-
rante uma conferência sobre
combate à pobreza que ocorre
na cidade. O porta-voz da presi-
dência filipina defendeu a medi-
da e disse que é só um “ajuste”.

Manila ergue muro
para esconder favela

AP

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A cena surpreendeu até
os habitantes da paca-
ta cidade de Genebra.
Ontem, enquanto na

Síria o cessar-fogo era mais
uma vez violado, seu media-
dor, Kofi Annan, admirava uma
exposição de cartunistas à bei-
ra do Lago Leman.

O enviado da ONU e da Liga
Árabe recusou-se a falar com a

imprensa sobre a situação na Sí-
ria. Apenas parou quando lhe
foi indagado sobre a importân-
cia dos cartunistas na defesa do
direito de expressão. Annan é o
presidente de honra da entida-
de Cartunistas pela Paz, lidera-
da pelo francês Jean Plantu,
que faz as tradicionais charges
da primeira página do jornal Le
Monde.

Ontem, a prefeitura de Gene-
bra entregou um prêmio a car-
tunistas iranianos por sua cora-

gem em denunciar as arbitrarie-
dades do governo de Teerã. “Car-
tunistas são muito criativos.
Eles dizem muito com tão pou-
co, sem humilhar as pessoas”,
afirmou Annan. Sobre a situação
e mortes na Síria, silêncio. “Obri-
gado, obrigado”, disse. “Outro
dia”, repetia.

Enquanto caminhava à beira
do lago por cerca de 40 minutos,
em um dia ensolarado da prima-
vera europeia, Annan era guiado
por Plantu. O francês explicava

cada um dos cem cartazes co-
locados na mostra ao ex-secre-
tário-geral da ONU.

Os dois apenas foram inter-
rompidos por turistas de bici-
cleta, que pediram para tirar
uma foto ao lado de Annan, ou
por curiosos, surpresos pela
presença do mediador. Um de-
les, um cidadão sírio que cami-
nhava também pela rua, fez
questão de dar sua mensagem
a Annan. “Muita sorte na Sí-
ria”, disse.

A cidade de San Pedro Sula, em
Honduras, foi considerada a
mais violenta do mundo, segun-
do um estudo realizado por um
instituto mexicano. A taxa de ho-
micídios dolosos do município
hondurenho é de 159 para cada
100 mil habitantes.

Honduras tem cidade
mais violenta do mundo

Pesquisadores acham
cartão-postal de Hitler

Regime Assad
mata 4 em cerco
a universidade

estadão.com.br

JAMIL CHADE/AE

DAMASCO

Tropas do ditador sírio, Bashar
Assad, invadiram ontem a Uni-
versidade de Alepo, no noroeste
do país, durante um protesto es-
tudantil. Os soldados atiraram
contra os alunos e cercaram a es-
cola. Ao menos quatro estudan-
tes morreram, dezenas ficaram
feridos e 200 foram presos. A uni-
versidade foi fechada.

Segundo a oposição síria, o
confronto começou na noite de
quarta-feira, quando cerca de
1.500 alunos organizaram um
protesto contra Assad. Eles fo-
ram atacados com facas por estu-
dantes partidários do ditador,
antes das tropas de Assad ataca-
rem o câmpus.

“Alguns estudantes fugiram
para seus dormitórios para se es-
conder, mas foram perseguidos

e espancados pelos soldados”,
disse o ativista estudantil Thaer
al-Ahmed. “Outros sofreram cor-
tes e tiveram os ossos quebrados
enquanto tentavam fugir.”

Um tiroteio intermitente se
seguiu à invasão por cerca de cin-
co horas. A residência estudan-
til da universidade tem 20 pré-
dios, que abrigam cerca de 5 mil
alunos.

Os protestos contra Assad em
Alepo têm se concentrado na uni-
versidade, que recebe alunos de
diversas partes da Síria. A maio-
ria da população da cidade, um
importante centro econômico, é
leal ao regime.

Observadores. Ainda ontem, o
chefe da missão de observadores
da ONU na Síria, o norueguês Ro-
bert Mood, visitou outras partes
do país. Moradores de Hama e
Homs disseram a ele que têm me-
do de sair às ruas à noite em ra-
zão dos confrontos entre o Exér-
cito e rebeldes. Em Washington,
o porta-voz da Casa Branca, Jay
Carney, reconheceu que o plano
de paz da ONU para a Síria pode
não dar certo. / AP

FONTE: LE FIGARO

ANNAN TROCA
CRISE SÍRIA POR
CARTUNISTAS
Mediador do cessar-fogo aproveita dia de sol em
Genebra para visitar exposição à beira de lago

Passeio. Annan caminha na beira do Lago Leman: silêncio
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




