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Um homem armado matou pe-
lo menos 7 pessoas ontem e dei-
xou outras 11 feridas. Os dispa-
ros foram feitos contra um gru-
po de iemenitas que participava
de uma cerimônia pelo Eid al-Fi-
tr, a festa que comemora o fim
do Ramadã, na cidade Al Dale.
Segundo um funcionário do Mi-
nistério de Defesa, policiais se-
guiram o atirador até sua casa,
no povoado de Qaataba, e cerca-
ram o local. Ele também afir-
mou que o homem não parece
estar ligado a militantes islami-
tas, responsáveis por outros ata-
ques nos últimos meses.

Um homem-bomba matou 7
policiais e deixou outros 12 gra-
vemente feridos ontem.
Os oficiais estavam no
funeral de um cole-
ga, que havia sido
morto por rebeldes
na noite anterior,
na República da
Ingushétia, na con-
turbada região do
Cáucaso do Norte. Ho-
ras antes, dois mascarados
abriram fogo em uma mesquita
nos arredores da Província
do Daguestão e mataram ao me-
nos uma pessoa.

SUDÃO
Ataque a tiros deixa 7
mortos em cerimônia

As explosões de três carros-
bomba mataram pelo menos

duas pessoas e deixaram
outras quatro feridas

em Trípoli, capital da
Líbia, ontem. O aten-
tado simultâneo,
lançado perto dos
edifícios do Ministé-

rio do Interior e do
setor de segurança de

Trípoli, é o primeiro
ataque letal desde a queda

do ditador Muamar Kadafi, há
um ano. As bombas explodiram
de manhã, quando fiéis faziam
as orações.

Trinta e duas pessoas morreram
ontem em um acidente de avião
no sul do Sudão. Entre os mor-
tos está o ministro de Orienta-
ção Islâmica Ghazi al-Sadeq (fo-
to). Em breve comunicado, a tele-
visão estatal sudanesa explicou
que a aeronave caiu em uma
montanha por causa das más
condições do tempo. Os políti-
cos estavam a caminho de Talu-
di, no Estado de Kordofão do
Sul, onde se celebrava o festival
Eid al-Fitr, que marca o fim do
mês sagrado do Ramadã. Além
de al-Sadeq, também estavam

no avião o governador de um
distrito de Cartum, Tareq Ibra-
him, o líder do partido A Justiça,
Meki Ali Balayelos, e os minis-
tros de Juventude e Esporte,
Mahyub Abderrahim, e Meio Am-
biente e Turismo, Aisa Daifala.

RÚSSIA

Internacional

O ex-juiz espanhol, Baltasar Garzón,
que encabeça como advogado a equi-
pe de defesa do site WikiLeaks e de
seu fundador, Julian Assange, é um

pioneiro da “justiça universal” que ordenou a
detenção do ex-ditador chileno Augusto Pino-
chet quando ele estava em Londres e trabalhou
contra a organização separatista basca ETA.

Em sua mais recente causa pela justiça inter-
nacional, Garzón assiste como advogado ao aus-
traliano Assange, que está abrigado na Embaixa-

da do Equador em Londres desde 19 de junho e na
semana passada obteve asilo político do país lati-
no-americano.

Garzón espera que a Grã-Bretanha responda ao
pedido de salvo-conduto que permitirá a Assange
deixar a missão diplomática e ir para o Equador.
Assange enfureceu os Estados Unidos ao tornar
público, em 2010, centenas de milhares de telegra-
mas diplomáticos confidenciais sobre as guerras
no Afeganistão e no Iraque, entre outros assuntos.

Assange, cuja extradição foi pedida pela Suécia
por dois supostos casos de agressão sexual e estu-
pro que ele nega, teme ser finalmente extraditado
para os Estados Unidos, onde poderia ter de res-
ponder a acusações de espionagem pela exposição
daqueles telegramas.

Ao assumir a defesa, no final de julho, Garzón
anunciou que se esforçaria para “demonstrar que
o processo secreto nos Estados Unidos contra Ju-
lian Assange comprometeu e contaminou qual-
quer outro processo legal, incluindo o de extradi-

ção para a Suécia”. O ex-magistrado da Audiência
Nacional espanhola expressou previamente sua
preocupação com a falta de garantias e transparên-
cia na atuação contra Assange.

Em fevereiro, Garzón foi condenado a 11 anos de
inabilitação profissional por ter ordenado a grava-
ção de conversas na prisão entre advogados de de-
fesa e seus clientes, em um caso de corrupção que,
em 2009, afetou figurões do Partido Popular, que
agora governa a Espanha.

A Suprema Corte espanhola o absolveu no mes-
mo mês em outro caso famoso, no qual ele foi pro-
cessado por um suposto delito de prevaricação por
tentar investigar os desaparecimentos ocorridos
durante a Guerra Civil (1936-39) e os primeiros
anos do franquismo.

Dez anos após ficar mundialmente famoso com
a detenção em Londres de Pinochet por crimes
contra a humanidade cometidos durante a ditadu-
ra (1973 a 1990), o midiático juiz de cabelos grisa-
lhos, óculos finos e trajes impecáveis decidiu abrir,

em 17 de outubro de 2008, uma instrução sobre
os cerca de 114 mil desaparecidos do franquis-
mo, que acabou se voltando contra ele.

Sua tentativa foi coerente com a trajetória
profissional de um juiz que, com o caso Pino-
chet, desatou um efeito dominó, pois países co-
mo Chile, Argentina e Guatemala começaram a
investigar os crimes de suas ditaduras.

Ele não podia ignorar os desaparecidos da di-
tadura espanhola, depois de ter investigado na
Espanha os crimes das ditaduras argentina
(1976-1983) e chilena, conseguindo até levar a
julgamento o ex-agente da repressão argentino
Adolfo Scilingo, condenado em 2005 a 1.084
anos de prisão. Apesar de ter recebido um cargo
no último governo de Felipe González
(1982-1996), isso não o impediu que investigar
os Grupos Antiterroristas de Libertação (GAL),
organização secreta criada nos anos 80 sob o
governo socialista para eliminar membros da
ETA. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Homem-bomba mata 7
policiais na Ingushétia

Uribe acusa governo de
negociar com as Farc

Comentário. Caso das russas do Pussy
Riot já virou marco na história do Punk
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IÊMEN LÍBIA COLÔMBIA

● Os chanceleres da União de
Nações Sul-Americanas (Una-
sul), reunidos em Guayaquil, exor-
taram ontem ao diálogo para ob-
ter uma solução para a crise en-
tre o Equador e a Grã-Bretanha
por causa do asilo a Julian As-
sange. Também manifestaram
seu apoio ao governo de Quito na
eventualidade de uma invasão à
embaixada equatoriana para
prender Assange.

✽

Cenário: Agence France Presse
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Acidente aéreo no sul do país mata 32,
entre eles vários políticos sudaneses

Ataque simultâneo deixa
2 mortos em Trípoli

O ex-presidente colombiano
Álvaro Uribe criticou ontem a
política de defesa de seu suces-
sor, Juan Manuel Santos, e asse-
gurou que o governo do atual
presidente está negociando
com a guerrilha Forças Arma-
das Revolucionárias da Colôm-
bia (Farc) em Cuba. “É incom-
preensível isso: a deterioração
da segurança e as negociações
do governo com o grupo terro-
rista das Farc em Cuba. Além
do (presidente venezuelano Hu-
go) Chávez protegendo as
Farc”, declarou em um ato pú-
blico em Sincelejo, Sucre.

Unasul dá apoio ao
Equador e exorta
ao uso do diálogo

Da embaixada do Equador, Assange
acusa EUA de realizar ‘caça às bruxas’

Protegido. Assange discursa da sacada da embaixada equatoriana em Londres, cercada por policiais: se pisar na calçada, será preso e extraditado para a Suécia

À sombra do ativista,
o mais famoso
jurista da Espanha

LONDRES

Com um microfone na sacada
da Embaixada do Equador em
Londres, o fundador do site Wi-
kiLeaks, Julian Assange, rom-
peu ontem dois meses de silên-
cio acusando o governo ameri-
cano de conduzir uma “caça às
bruxas” contra seu grupo. Ain-
da segundo Assange, os EUA
mantêm uma campanha “ao re-
dor do mundo” contra “jorna-
listas que iluminam os segre-
dos dos poderosos”.

O WikiLeaks havia anunciado
no sábado que o australiano de
41 anos faria um pronunciamen-
to ontem pela manhã “diante”
da embaixada, onde está abriga-
do desde junho. Centenas de ma-
nifestantes, jornalistas e poli-
ciais o aguardavam desde cedo.
Mas, como corre o risco de ser
preso e extraditado à Suécia – on-
de responde a duas acusações de
crimes sexuais – se colocar os
pés para fora da missão diplomá-
tica, Assange falou da sacada da
mansão no bairro nobre de
Knightsbridge.

O fundador do WikiLeaks
agradeceu ao presidente equato-
riano, Rafael Correa, pela conces-
são do asilo diplomático, anun-
ciada por Quito na semana passa-
da. “Agradeço a essa corajosa na-
ção latino-americana que to-
mou partido da justiça”, afir-
mou. Assange leu ainda uma lis-
ta de países da região – incluindo
Brasil, Argentina e Venezuela –
que conseguiram levar seu caso
à Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), em uma reunião
marcada para sexta-feira.

Em seu discurso de menos de
dez minutos, o ativista citou vio-
lações aos direitos humanos e à
liberdade de opinião ao redor do
mundo – da banda punk russa
Pussy Riot, condenada na sema-
na passada a 2 anos de prisão, à
detenção por quase 800 dias,
sem julgamento, do soldado
americano Bradley Manning,
acusado de vazar centenas de mi-
lhares de documentos secretos
ao WikiLeaks.

As denúncias de ONGs sobre
violação da liberdade de impren-
sa na América Latina, incluindo
casos recentes no Equador, não
foram citadas pelo ativista.

‘Rumo ao abismo’. Assange
centrou suas críticas a Washing-
ton e a outros governos que su-
postamente tentam silenciar
sua organização, como o da Sué-
cia e o da Austrália.

“Peço ao presidente (Barack)
Obama que faça a coisa certa. Os
EUA devem renunciar à caça as
bruxas contra o WikiLeaks. Os
EUA devem acabar com a investi-
gação do FBI (sobre o vazamen-
to de documentos secretos). Os
EUA devem se comprometer em
parar de tentar processar nossa

equipe ou nossos apoiadores”,
exortou.

Segundo Assange, ao recorrer
à Justiça para tentar silenciar o
WikiLeaks, os EUA ameaçam “ar-
rastar todos nós a um obscuro e
repressivo abismo no qual jorna-
listas vivem sob o temor de sofre-
rem processos”.

O WikiLeaks afirma que a extra-
dição de Assange para a Suécia se-
ria o primeiro passo para o envio
do ativista aos EUA, onde pode
vir a ser acusado de espionagem.
Se condenado pela Justiça ameri-
cana como espião, o australiano
poderia receber a pena de morte.

Até agora, porém, nenhum tri-
bunal dos EUA abriu ação contra
Assange. A Corte no Estado da
Virgínia que julgará o caso do sol-
dado Bradley Manning ainda es-
tuda se há provas ligando a fonte
militar americana ao fundador
do WikiLeaks.

“Se Manning realmente fez as
coisas das quais é acusado, ele é
um herói, um exemplo para to-
dos nós e um dos mais importan-
tes presos políticos do mundo”,

afirmou ontem o ativista, que pe-
diu a libertação de Manning.

A Casa Branca vem evitando co-
mentar a crise diplomática entre
a Grã-Bretanha e o Equador. On-
tem o governo americano apenas
afirmou que o destino de Assan-
ge está nas mãos dos governos
sueco, britânico e australiano.

O fundador do WikiLeaks criti-
cou duramente a ameaça da
chancelaria britânica de retirar a
imunidade diplomática da mis-
são equatoriana para, em segui-
da, prendê-lo. Assange disse ter
ouvido na semana passada, quan-
do Quito anunciou o asilo diplo-
mático, policiais britânicos su-
bindo as escadas de emergência
da embaixada. A Scotland Yard
nega ter feito isso. / REUTERS
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● Denúncia

PESSOAS FORAM
MORTAS EM

ATAQUE COM
DRONES NO
PAQUISTÃO

JULIAN ASSANGE
FUNDADOR DO WIKILEAKS

“Os EUA mantêm uma
campanha ao redor do mundo
contra jornalistas que iluminam
os segredos dos poderosos”

Fim do silêncio. Há 2 meses na missão de Quito em Londres, fundador do WikiLeaks afirma que governo Obama ameaça
‘arrastar o mundo ao abismo’ da censura e agradece asilo concedido por Correa, líder da ‘corajosa nação que tomou partido da Justiça’

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: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.




