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Um ataque suicida contra uma
delegacia em Kayseri, centro da
Turquia, deixou 2 policiais mor-
tos e 16 feridos, entre eles algu-
mas crianças. As autoridades
atribuíram o ataque aos rebel-
des curdos. Os terroristas apro-
ximaram-se da delegacia em
um veículo e abriram fogo. Em
seguida, um suicida detonou a
carga explosiva que levava pre-
sa ao corpo. Testemunhas vi-
ram três pessoas a bordo do veí-
culo. Um policial morreu na ho-
ra e outro não resistiu aos feri-
mentos, segundo o ministro do
Interior, Idris Naim Sahin.

Nascido em Honduras, Ricardo
Zúñiga foi secretario político
do Escritório de Interesses dos
EUA em Cuba, onde permane-
ceu durante a maior parte dos
últimos dez anos. Em sua pas-
sagem por Havana, o diploma-
ta americano foi constantemen-
te acusado pelo governo comu-
nista de financiar a dissidência
cubana. Em 2010, foi nomeado
chefe do Escritório Político da
Embaixada Americana em Bra-
sília. Agora, Zúñiga será o pri-
meiro diplomata de carreira a
ocupar o cargo de conselheiro
da Casa Branca para a América
Latina.

Um terrorista lançou ontem
um carro-bomba contra uma
posição dos rebeldes zaidi-
tas (um braço do xiis-
mo) na Província de
Jawf, norte do Iê-
men, matando 13
pessoas, informa-
ram fontes tribais.
Entre as vítimas
estão quatro pedes-
tres, uma mulher e três
crianças. Testemunhas
confirmaram que o carro-bom-
ba atingiu uma escola de Hazm,
que os rebeldes transformaram
em base para sua milícia.

O ativista chinês cego, Chen
Guangcheng, disse em entrevis-

ta à rede de TV CNN que,
desde que fugiu da pri-

são domiciliar as au-
toridades de sua ci-
dade natal, na Pro-
víncia de Shan-
dong, intensifica-

ram a perseguição a
membros de sua famí-

lia. Agora que ele está
nos EUA, Chen tem medo

que as autoridades tentem se
vingar em seus parentes por cau-
sa de sua fuga e todo o estarda-
lhaço que o caso provocou.

PAQUISTÃO
Atentado atribuído aos
curdos mata 2 policiais

Em resposta à condenação a 33
anos de prisão por traição do
médico Shakil Afridi (foto)– por
ter ajudado a CIA a localizar a
Osama bin Laden –, uma comis-
são do Senado aprovou o corte
de US$ 1 milhão na ajuda anual
de US$ 33 milhões que os EUA
enviam ao Paquistão.

O senador republicano Lind-
sey Graham disse que o Paquis-
tão é um “aliado esquizofrêni-
co”, que em uma hora ajuda os
EUA e em outra ajuda a rede
Haqqani, que assumiu a autoria
de vários ataques contra ameri-

canos. O grupo tem ligação com
a Al-Qaeda e o Taleban. Afridi
criou uma campanha de vacina-
ção em Abbottabad para a CIA
para coletar amostras de DNA e
confirmar a presença de Bin La-
den na cidade paquistanesa.

IÊMEN
Ataque contra base
rebelde deixa 13 mortos

Detido homem que
vendia carne humana
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Comissão do Senado dos EUA reduz em
US$ 1 milhão ajuda anual a Islamabad
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Ativista cego diz que
teme por sua família

A polícia chinesa prendeu um
homem suspeito de assassinar
várias pessoas, retalhar os cor-
pos, negociar a carne como se
fosse de “avestruz” e manter os
olhos das vítimas em garrafas
em sua casa. Zhang Yongming,
de 56 anos, morador da Provín-
cia de Yunnan, sudoeste da Chi-
na, foi preso no fim de abril após
uma investigação sobre o homi-
cídio de um jovem de 19 anos. A
polícia anunciou que teme no-
vas descobertas macabras, após
constatar que recentemente 17
pessoas desapareceram na re-
gião sem deixar rastros.

Obama indica novo assessor para América Latina
Em tentativa de se reaproximar da região, Casa Branca nomeia para o cargo Ricardo Zuñiga, conselheiro político da Embaixada dos EUA em Brasília

Uma década
vivida em Cuba
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Ricardo Zúñiga, novo assessor
de Obama para América Latina

FICARAM FERIDOS
NUM ACIDENTE DE
TREM NA ÁUSTRIA

Aproximação. Obama brinca com criança no Iowa durante campanha pela reeleição

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O presidente dos EUA, Barack
Obama, apontou o atual conse-
lheiro político da Embaixada
Americana em Brasília, Ricar-
do Zúñiga, como seu principal
assessor para América Latina
e Caribe. A escolha foi inter-
pretada em Washington como
uma guinada da diplomacia
presidencial para a região.
Descendente de hondure-
nhos, Zúñiga assumirá a atual
função de Daniel Restrepo, de
origem colombiana.

A Casa Branca confirmou on-
tem ao Estado a decisão de Res-
trepo de trabalhar na iniciativa
privada em junho. Anteriormen-
te, havia rumores de que o conse-
lheiro de Obama para a América
Latina também integrasse o co-
mando de sua campanha para a
reeleição, em Chicago.

Restrepo foi o primeiro mem-
bro do Conselho de Segurança
Nacional para a América Latina
a ter o espanhol como língua ma-

terna. Ao assumir, em abril de
2009, tentou desmontar as polí-
ticas mais duras do governo do
republicano George W. Bush em
relação a Cuba e diminuir os con-
flitos com Havana. O governo
americano, durante esse perío-
do, eliminou as restrições para
que cubano-americanos visitas-
sem a ilha.

Chávez. Também é atribuída a
Restrepo a ausência de contra-
ataques da Casa Branca às decla-
rações do presidente da Vene-
zuela, Hugo Chávez. A posição
de Obama em relação a Chávez
contribuiu para evitar maiores
prejuízos à relação bilateral,
atualmente restrita ao comércio
de petróleo, vantajoso para am-
bos os lados.

Restrepo, porém, não conse-
guira garantir à América Latina,
especialmente ao Brasil, um lu-
gar entre as prioridades da diplo-
macia americana.

Apesar das visitas do presiden-
te Obama a Brasília e ao Rio de
Janeiro, em março de 2011, e da

presidente Dilma Rousseff a Wa-
shington, em março, as relações
dos EUA com o Brasil não melho-
raram como era esperado. A cha-
mada “Nova Parceria com a Amé-
rica Latina”, iniciativa lançada
em março de 2011 por Obama

em sua viagem a Santiago, teve
uma fria recepção.

A última tentativa da Casa
Branca de se aproximar da re-
gião, na Cúpula das Américas em
Cartagena, acabou ofuscada pe-
la pressão do Brasil, da Venezue-

la e de seus aliados bolivarianos
pela presença de Cuba no even-
to. Pesou ainda o escândalo cau-
sado pelo envolvimento de agen-
tes do serviço secreto da Casa
Branca com prostitutas colom-
bianas.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




