
O governo americano precisa
aumentar sua cooperação com
a América Latina para conter a
expansão da influência iraniana
e o crime organizado na região,
afirmou o presidente da Câma-
ra de Deputados, o republicano
John Boehner. “A melhor defe-
sa contra a expansão da influên-
cia iraniana na América Latina
e contra as aspirações destruti-
vas dos criminosos internacio-
nais, é intensificar a política de
cooperação direta dos Estados
Unidos”, disse Boehner em
uma conferência no Departa-
mento de Estado.
Boehner alertou para “vo-

zes”, tanto do partido democra-
ta do presidente Barack Obama
como do republicano, que de-
fendem a diminuição da coope-
ração com a região e da ajuda a
países como Colômbia e Méxi-
co. “Não é o momento de ‘virar
a página’ do Plano Colômbia”
nemde outras iniciativas simila-
res na região, alertou o líder re-
publicano na 42ª Conferência
das Américas, que reuniu repre-
sentantes da região no Departa-

mento de Estado. “Devemos re-
novar esse compromisso e es-
crever o próximo capítulo”.
Boehner, que saudou a ratifi-

cação em outubro no Congresso
americano dos tratados de livre
comércio com a Colômbia e o
Panamá, e disse que agora ame-
ta deve ser um continente com
“livre mercado, livre comércio
e cidadãos livres”. “Vejo países
vizinhos, cada um comsua iden-
tidade e características nacio-
nais únicas, mas com um com-
promisso inquebrantável e com-
partilhado com a democracia e
a liberdade”, enfatizou.
Contudo, ele afirmouquea ex-

pansão da influência iraniana em
países como Cuba e Venezuela,
“cujosgovernos se isolaraminter-
nacionalmente”, assim como a
do crime organizado, são “obstá-
culos” para esse objetivo. “Deve-
mos deixar claro que cooperare-
mos com nossos amigos” na re-
gião, mas que “insistiremos que
todo país deve honrar o estado de
direito, cumprir suas obrigações
e respeitar as normas internacio-
nais”, acrescentou. ■ AFP

SEMESPERANÇA

Primeiro-ministrodaTurquiapedeaté3mil
observadoresdaONUemtodooterritóriosírio
“Precisamos de mil, 2mil e até 3mil observadores para que visitem todo
o país e nos digam o que aconteceu”, afirmou Tayyip Erdogan, depois
de admitir que perdeu toda a esperança, ao ser questionado sobre a
situação na Síria. Pelo menos 11.100 pessoas morreram no conflito,
segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH),
e obrigou 65 mil sírios a partir para o exílio, segundo a ONU. AFP

“INCIDENTE”

Otan admite responsabilidade pela morte
de família afegã em bombardeio aéreo

Líder republicano defende
mais cooperação com a AL
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Acaça ilegalde rinocerontes
disparou impulsionadapelovalor
doschifresdestesanimais,que
alcançampreços tãoelevados
quantoodoouronomercadonegro
asiático.SónaÁfrica,ondevivemde
70%a80%dapopulaçãomundialde
rinocerontes,oaumentodesuacaça
ilegal édramático: 13 forammortos
em2007,448em2011, enosquatro
primeirosmesesde2012, já são
200osquepereceramnasmãosde
caçadores ilegais.Esteaumentose
deveàaltadademandadechifresde
rinocerontes,usadosnamedicina
tradicional asiática.Seupreçono
mercadonegro valendocercade
US$ 66.000oquilo.Calcula-se
atualmenteem20.700onúmero
derinocerontesbrancosnaÁfrica
eem4.800o denegros. AFP

Dezenas de rebeldes líbios ataca-
rama sede do governo emTrípo-
li para exigir os prêmios que fo-
ram concedidos a quem lutou
contra o regime deMuamar Ka-
dafi, declarou à AFP um respon-
sável governamental. “Um
grande número de homens ar-
mados cercou o edifício. Dispa-
raram contra o prédio, inclusi-
ve com canhões antiaéreos”.
A mesma fonte informou que

“um grupo conseguiu entrar no
edifício e ocorreram disparos
no interior”. Segundo testemu-
nhas, automóveis armados ro-
deavam a sede do governo e fe-
charam todos os acessos ao edifí-
cio, provocando congestiona-
mentos de trânsito.
Oporta-voz do governo, Nas-

ser al-Manaa, minimizou o epi-
sódio em um contato com a
AFP, afirmando que ex-rebel-
des chegaram à sede do gover-
no para protestar por salários.
Testemunhas afirmaram que

se tratava de umamilícia da cida-
de de Yafran aproximadamente
100quilômetrosasudoestedeTrí-
poli. Um integrante das forças de
segurança do governo teria sido
morto no confronto. ■ Agências

A Isaf, força armada da Otan no Afeganistão, admitiu sua responsabilidade
na morte de uma família no sul do país na semana passada. O gabinete do
governador da província de Helmand informou, em comunicado, que a
família foi morta intencionalmente na sexta-feira durante um bombardeio
aéreo. “Infelizmente, seis membros da família, dois meninos, três meninas e
uma mulher, foram mortos no incidente”, segundo o texto. AFP

ParadeputadoJohnBoehner,éprecisoconterainfluênciadoIrãeocrimeorganizadonaregião
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A Câmara Baixa (Duma) do Par-
lamento russo confirmou on-
tem, por ampla maioria, o ex-
presidenteDmitri Medvedev co-
mo primeiro-ministro, pouco
depois de ter sido nomeado pa-
ra o cargo pelo novo chefe de Es-
tado, Vladimir Putin. Medve-
dev recebeu o apoio de 299 de-
putados da Duma, com 144 vo-
tos contrários, selando assim
um processo de troca de fun-
ções com Putin, que até domin-
go era o primeiro-ministro da
presidência de Medvedev.
“Tenho certeza de que Dmitri

Medvedev estará aberto a uma
cooperação construtiva com to-
dosospartidos, comtodososmo-
vimentospolíticos”, disseopresi-
dentePutin após assinar o decre-
to confirmando a nomeação do
novo chefe de governo. ■ AFP

MUNDO

Milícia líbia
ataca sede
dogoverno
por salários

TÃO VALORIZADO QUANTO O OURO

Andrew Harrer/Bloomberg

Medvedev é
confirmado
como premiê

Boehner: “Nãoéomomentode ‘virar a página’ doPlanoColômbia”

38 Brasil Econômico Quarta-feira, 9 de maio, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 38.




