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Disputa. Cédulas da votação: dos 13 candidatos, os mais mencionados pelos eleitores foram Aboul Fotouh, Shafik e Sabahi

ão

iliz
aç

ut

Os navios de turistas flutuam
vazios pelo Rio Nilo. Os hotéis
estão vagos e os magníficos
templostêm hoje poucos e preciosos admiradores. No Egito,
o declínio do turismo após o levante popular, afetou bastante Luxor, uma cidade no sul do
país que já foi a capital do Egito antigo e fica perto do Vale
dos Reis, onde o jovem faraó
Tutancâmon foi enterrado.
Aqui, o futuro do turismo é o
principal tema da eleição presidencial.
Os eleitores – urbanos e rurais, islâmicos e liberais – esperam que o novo governo devolva
a vitalidade ao turismo, principal atividade da região, embora
sua preferência sobre o candidato mais adequado para reanimar
essa indústria varie bastante.
Osislâmicosparecemestar divididos. Aqueles que trabalham
no turismo preferem os liberais.
Aconsiderável comunidadecristã copta tende a apoiar membros
doantigoregimedeHosniMubarak.
Os moradores deLuxor dizem
que o declínio no turismo verificado no ano passado foi o pior
desde um massacre de civis em
1997. A cidade precisou de aproximadamente cinco anos para se
recuperarapósocaso,eos mora-

dores temem a possibilidade de
enfrentar destino semelhante
agora, a não ser que o Egito eleja
umpresidentecapazdediversificar a economia e atrair para a região outros tipos de indústria.
“O turismo envolve cada uma
das famílias de Luxor, direta ou
indiretamente”, disse MohamedOrabi,de60anos,quetrabalha como contador durante o dia
e administra um restaurante à
noite. “Uma mulher que cricria
galinhas nos vilarejos vende
seusovosparaaspessoasquetrabalham no turismo. Se não houver trabalho para elas, deixarão
de comprá-los.”
Dos 13 candidatos cujos nomes estão nas cédulas, aqueles
queforammaismencionadospelos eleitores foram o islâmico reformista Abdel Moneim Aboul
Fotouh, o último primeiro-ministro de Mubarak, Ahmed Shafik, e o nacionalista árabe
Hamdeen Sabahi.
“Ninguém pode dizer ao certo
comoseria o Egito sob o governo
de um presidente islâmico”, disse Souad Ayad, de 47 anos, um
copta que foi atraído pelos apelosdeShafik,quepregaumretorno ao sistema previsível - e autoritário - do regime anterior.
Nenhum dos eleitores entrevistados mencionou Amr Moussa, ex-líder da Liga Árabe e um
dosmaisbem colocadosnaspes-

A

LUXOR, EGITO

s

Em Luxor, no sul do Egito, eleitores
querem presidente que reative o setor

quisas de opinião, embora ele tenha o apoio de alguns dos envolvidos no turismo em razão de
suafamadedefensorda“estabilidade”, o termo que os egípcios
empregam para se referir aos
dias calmos antes de os protestos maciços se tornarem comuns.
Outro candidato pouco mencionado foi Mohammed Morsi,
da Irmandade Muçulmana. Até
antigos defensores da Irmandade se afastaram dele em razão do
medo de que um presidente islâmico afugente os turistas. Outro
temoréodeouqueogrupoalme-

Impasse faz potências da ONU
marcarem nova reunião com Irã
THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Negociação em Bagdá
termina sem acordo e
programa nuclear de
Teerã volta a ser discutido
em junho, em Moscou
BAGDÁ

je um monopólio político semelhante ao exercido pelo antigo
partido de Mubarak, cujos comparsas recebiam acordos extremamente lucrativos para administrarem projetos turísticos na
região.
“No Parlamento, tudo bem,
mas creio que isto já seja o bastante. A Irmandade não deve
controlar tudo”, disse Mustafa
Mohamed, de 25 anos, que organiza passeios de balão e votou
em Abdel Fotouh.
Mohamed disse que seu negócioperdeu 60%da atividadedesde o início dos levantes contra

Mubarak.
Crise. Os moradores de Luxor

dizem não ter visto nada que os
leve a crer na projeção otimista
do governo provisório, divulgada pelas agências de notícias, segundo a qual o número de turistas visitando o Egito voltaria este ano aos níveis anteriores aos
levantes, com 14,5 milhões de
pessoas trazendo ao país uma
renda de aproximadamente US$
12,5 bilhões.
O setor do turismo, que emprega cerca de um em cada oito
trabalhadores egípcios, foi de-

vastadoquandoarebeliãoeoturbulento período de transição
obrigaram milhões de turistas
empotencial a cancelar seus planos de viagem.
AbdelHamidelSenussi,político da Irmandade Muçulmana
que foi eleito para o Parlamento
como representante de Luxor,
disse que a plataforma do Partido da Liberdade e Justiça, da Irmandade, protegia o setor do turismo, mas traria também novas
indústrias a Luxor e outras cidades do sul. “Precisamos de uma
rededeassistência”,disseSenussi. /MCT

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A16.

estará mais próximo de chegaraos90% deenriquecimento, o mínimo necessário para
a produção de armas atômicas.
Os iranianos garantem que
não ultrapassarão o limite de
20%. De acordo com eles, o
material resultante seria usado em um reator de pesquisas
médicas. “As discussões foram intensas e longas”, disse
o negociador iraniano, Saeed
Jalili. “Mas insistimos que temos direito ao uso pacífico da
energianuclearedeenriquecimento. É um direito inalienável da nação iraniana.”

Oposição também comete
crimes na Síria, diz ONU
Comissão diz que tanto
as forças de segurança
aliadas ao regime quanto
os rebeldes violaram
os direitos humanos
GENEBRA

sar dos esforços de cessar-fogo
da ONU.
O relatório foi escrito com base em centenas de entrevistas
realizadasdesde marçocom vítimas e testemunhas que fugiram
do país. O painel, formado por
três pessoas, disse que o conflito
se transformou e agora o governo enfrenta combatentes bem
organizados, que também incluem desertores.
Os abusos dos direitos humanos cometidos por forças do governo ocorrem “com mais frequência durante ataques militaresdelargaescalaemlocaisespecíficos conhecidos por abrigar
desertores e simpatizantes da
oposição”, diz o documento.
A ONU está mobilizando cerca de 300 observadores militares desarmados para monitorarem na Síria uma trégua aplicada
em 12 de abril graças à mediação
do enviado internacional Kofi
Annan. O grupo confirmou 207
mortesaolongode doismeses. A
ONU diz que até dezembro as
forças sírias mataram mais de 9
mil pessoas na repressão à rebelião iniciada em março de 2011. /

ção do P5+1, disse que “diferenças significativas permaneceram”.
“Manteremoscontatos intensos com os iranianos para preparar uma nova reunião em Moscou”, afirmou Ashton, após o último dia de negociação em Bagdá. A chefe da diplomacia da UE
disse também que espera “medidas concretas do Irã”, até mesmo o compromisso de limitar o
enriquecimento de urânio a um
máximo de 20%.
Especialistas dizem que se o
Irã ultrapassar esse limite terá
superado dificuldades técnicas e

plomáticas,asnegociações foram interrompidas porque o
Irãexigiuquefossereconhecido seu direito de enriquecer
urânio, o que foi negado pelas
grandespotências.Naquartafeira, o grupo P5+1 apresentou um pacote de propostas.
Os detalhes sobre a oferta
não foram revelados, mas, segundo pessoas envolvidas na
negociação, estabeleciam que
o Irã deveria suspender seu
enriquecimento de urânio a
20%.A contrapropostadecinco pontos feita pelo Irã, aparentemente, também não
agradou aos diplomatas do
P5+1. / AP e REUTERS

Umpainel deespecialistasemdireitos humanos apontado pela
Organização das Nações Unidas
(ONU) afirmou ontem que forças de segurança sírias e grupos
armados de oposição têm cometidoassassinatos, torturadopessoas e abusado de crianças durante os 15 meses de levante contra o governo do presidente Bashar Assad.
Deacordocomo grupo, asforças de segurança são responsáveis pela maior parte de violência cometida no país.
As descobertas feitas pela Comissão Internacional Independente de Investigação sobre a Síria mostram um assustador padrão de abusos cometidos pelos
doisladosdoconflitoque,segundo o painel, tem se tornado “cada vez mais militarizado”, ape-
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Incêndio em submarino nuclear no Maine
deixa ao menos 7 marinheiros feridos

Homem assume morte
de criança após 33 anos

Irmão de dissidente foge Furacão Bud ameaça
por medo de retaliação
costa do Pacífico

Terrorista de Oslo não
vai apelar de veredicto

Pedro Hernández, um nova-iorquino de 51 anos, confessou ontem ser o responsável pelo estrangulamento de Etan Patz,
um menino de 6 anos desaparecido desde 1979, em um mistério que comoveu a cidade de
Nova York por mais de 30 anos.
À polícia, Hernández disse ter
matado o garoto e deixado o
corpo em uma caixa. Depois de
ter retornado ao local onde escondera o corpo, viu que ele tinha desaparecido. O criminoso
vivia no mesmo bairro da vítima e a sequestrou quando ela ia
para a escola.

O irmão do ativista cego Chen
Um aviso de tempestade tropiGuangcheng fugiu da vila rural
cal foi emitido para a costa oesde Dongshigu para buscar
te do México em razão do
aconselhamento legal
fortalecimento do furaem Pequim sobre
cão Bud no Oceano
como proteger seu
Pacífico. O aviso foi
É A POPULAÇÃO
filho da retaliação
emitido na madruCARCERÁRIA DE
das autoridades
gada de ontem para
CUBA, SEGUNDO O
locais. Chen Guanga faixa costeira que
GOVERNO
cheng refugiou-se
vai de Punto Telmo
na embaixada ameria Cabo Corrientes.
cana no mês passado,
Um alerta de furacão
após fugir da prisão domicitambém foi emitido para a
liar em sua cidade natal, o que
região. Os ventos máximos susprovocou um impasse diplomá- tentados de Bud atingiam 150
tico entre Pequim e Washingkm/h e devem ganhar força ao
ton. Chen agora está nos EUA.
longo do dia.

O extremista de direita Anders
Behring Breivik, julgado pela
morte de 77 pessoas em julho,
em Oslo e na Ilha de Utoya, afirmou que não apelará do veredicto se for considerado mentalmente são. Breivik assumiu a
autoria do massacre de 22 de
julho, quando matou a tiros 69
pessoas que participavam de
um acampamento na Ilha de
Utoya, depois de ter detonado
uma bomba no centro de Oslo,
que deixou oito mortos. Dois
exames psicológicos chegaram
a conclusões opostas sobre a
saúde mental de Breivik.

As negociações entre Irã e o grupo P5+1 (EUA, Grã-Bretanha,
França, Rússia, China e Alemanha) chegaram ontem a um impasse em Bagdá. Os dois lados
decidiram se reunir novamente
em junho na Rússia, em uma nova tentativa de chegar a um acordo sobre o futuro do programa
nuclear iraniano.
As seis potências mundiais
querem que o Irã abandone o enriquecimento de urânio, temendo que ele leve ao desenvolvimento de armas nucleares. Teerã diz que seu programa atômico
tem fins pacíficos e exige a suspensãodetodasassançõesinternacionais impostas nos últimos
anos.
Ambos os lados, contudo, têm
boas razões para não abandonar

Cinco bombeiros e dois tripulantes sofreram ferimentos leves durante um incêndio ocorrido num submarino de ataque
americano em um estaleiro no
Maine, informou ontem a Marinha americana.
O incêndio teve início no final da tarde de quarta-feira
num compartimento dianteiro
do USS Miami, submarino nuclear classe Los Angeles, e foi
apagado na manhã de ontem.
“O incêndio e os danos ficaram limitados à parte posterior
da embarcação, onde estão ins-

Impasse. Segundo fontes di-

Resistência. Jalili dá entrevista em Bagdá; questões pendentes
a diplomacia. As potências tememumaguerrano OrienteMédio, caso Israel ataque instalações nucleares iranianas, o que
poderia deixar o preço do petróleo fora de controle. Teerã, por
suavez,pretendereverter aproibição à importação de seu petróleo, que tem causado enormes
prejuízos à sua economia.
Diferenças. De maneira inesperada, as discussões em Bagdá foram prorrogadas por mais um
dia. No entanto, a chefe da diplomaciadaUniãoEuropeia,Catherine Ashton, que lidera a delega-

talados os dormitórios da tripulação e as áreas de controle e
comando”, disse o contra-almirante Rick Breckenridge, em
comunicado. Foi iniciada uma
investigação para determinar as
causas do incêndio.
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