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

MUNDO
Andrew Harrer/Bloomberg

SEMESPERANÇA

Otan admite responsabilidade pela morte
de família afegã em bombardeio aéreo

Primeiro-ministro da Turquia pede até 3 mil
observadores da ONU em todo o território sírio

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

“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
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Líder republicano defende
mais cooperação com a AL
Mark Wilson/AFP
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mento de Estado. “Devemos renovar esse compromisso e escrever o próximo capítulo”.
Boehner, que saudou a ratificação em outubro no Congresso
americano dos tratados de livre
comércio com a Colômbia e o
Panamá, e disse que agora a meta deve ser um continente com
“livre mercado, livre comércio
e cidadãos livres”. “Vejo países
vizinhos, cada um com sua identidade e características nacionais únicas, mas com um compromisso inquebrantável e compartilhado com a democracia e
a liberdade”, enfatizou.
Contudo, ele afirmou que a expansão da influência iraniana em
países como Cuba e Venezuela,
“cujos governos se isolaram internacionalmente”, assim como a
do crime organizado, são “obstáculos” para esse objetivo. “Devemos deixar claro que cooperaremos com nossos amigos” na região, mas que “insistiremos que
todo país deve honrar o estado de
direito, cumprir suas obrigações
e respeitar as normas internacionais”, acrescentou. ■ AFP
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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 Câmara de Deputados, o republicano
John Boehner. “A melhor defesa contra a expansão da influência iraniana na América Latina
e contra as aspirações destrutivas dos criminosos internacionais, é intensificar a política de
cooperação direta dos Estados
Unidos”, disse Boehner em
uma conferência no Departamento de Estado.
Boehner alertou para “vozes”, tanto do partido democrata do presidente Barack Obama
como do republicano, que defendem a diminuição da cooperação com a região e da ajuda a
países como Colômbia e México. “Não é o momento de ‘virar
a página’ do Plano Colômbia”
nem de outras iniciativas similares na região, alertou o líder republicano na 42ª Conferência
das Américas, que reuniu representantes da região no Departa-
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Milícia líbia
ataca sede
do governo
por salários
Dezenas de rebeldes líbios atacaram a sede do governo em Trípoli para exigir os prêmios que foram concedidos a quem lutou
contra o regime de Muamar Kadafi, declarou à AFP um responsável governamental. “Um
grande número de homens armados cercou o edifício. Dispararam contra o prédio, inclusive com canhões antiaéreos”.
A mesma fonte informou que
“um grupo conseguiu entrar no
edifício e ocorreram disparos
no interior”. Segundo testemunhas, automóveis armados rodeavam a sede do governo e fecharam todos os acessos ao edifício, provocando congestionamentos de trânsito.
O porta-voz do governo, Nasser al-Manaa, minimizou o episódio em um contato com a
AFP, afirmando que ex-rebeldes chegaram à sede do governo para protestar por salários.
Testemunhas afirmaram que
se tratava de uma milícia da cidade de Yafran aproximadamente
100 quilômetros a sudoeste de Trípoli. Um integrante das forças de
segurança do governo teria sido
morto no confronto. ■ Agências

Boehner: “Não é o momento de ‘virar a página’ do Plano Colômbia”

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 38.
Alexander Joe/AFP

TÃO VALORIZADO QUANTO O OURO

A caça ilegal de rinocerontes
disparou impulsionada pelo valor
dos chifres destes animais, que
alcançam preços tão elevados
quanto o do ouro no mercado negro
asiático. Só na África, onde vivem de
70% a 80% da população mundial de
rinocerontes, o aumento de sua caça
ilegal é dramático: 13 foram mortos
em 2007, 448 em 2011, e nos quatro
primeiros meses de 2012, já são
200 os que pereceram nas mãos de
caçadores ilegais. Este aumento se
deve à alta da demanda de chifres de
rinocerontes, usados na medicina
tradicional asiática. Seu preço no
mercado negro valendo cerca de
US$ 66.000 o quilo. Calcula-se
atualmente em 20.700 o número
de rinocerontes brancos na África
e em 4.800 o de negros. AFP

Medvedev é
confirmado
como premiê
A Câmara Baixa (Duma) do Parlamento russo confirmou ontem, por ampla maioria, o expresidente Dmitri Medvedev como primeiro-ministro, pouco
depois de ter sido nomeado para o cargo pelo novo chefe de Estado, Vladimir Putin. Medvedev recebeu o apoio de 299 deputados da Duma, com 144 votos contrários, selando assim
um processo de troca de funções com Putin, que até domingo era o primeiro-ministro da
presidência de Medvedev.
“Tenho certeza de que Dmitri
Medvedev estará aberto a uma
cooperação construtiva com todos os partidos, com todos os movimentos políticos”, disse o presidente Putin após assinar o decreto confirmando a nomeação do
novo chefe de governo. ■ AFP

