
US$ 7 milhões
em moedas de ouro foram en-
contrados na casa de um apo-
sentado que morreu em Carson
City, em Nevada. A família diz
que Walter Samaszko não con-
fiava no sistema bancário.

O arquiteto italiano Francesco
Bollani conseguiu registrar no li-
vro dos recordes a construção
do maior jardim vertical do mun-
do. A obra reveste a fachada de
um shopping center na cidade de
Milão. O jardim cobre um total
de 1.262,85 metros quadrados e

superou a marca anterior con-
quistada pelo revestimento do
museu CaixaForum, em Madri.
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Governo suspende venda
de bebidas nas ruas
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A polícia da cidade americana de
York, no Estado da Pensilvânia,
procura um vândalo que pichou
o carro de uma mulher em uma
garagem. A única pista, segundo
as autoridades, é o “analfabetis-
mo” do pichador, que errou a gra-
fia de diversas palavras.

Polícia busca ‘pichador
analfabeto’ nos EUA

Uganda terá senadora
com apenas 19 anos

Morre Carrillo,
líder histórico
antifranquista

Italiano registra maior
jardim vertical do mundo
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O candidato opositor à presidên-
cia da Venezuela, Henrique Ca-
priles, disse, em entrevista publi-
cada segunda-feira pelo jornal
Miami Herald, que se inspira no
modelo brasileiro de desenvolvi-
mento econômico dos governos
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseff. Capriles, que desafia o
presidente Hugo Chávez naselei-
ções do dia 7, garante que o líder
bolivariano está cantando vitó-
ria antes do tempo e afirma ter
pesquisas confidenciais que lhe
dão 10 pontos de vantagem.

“Identifico-me com pessoas

como Mandela, Madre Teresa
de Calcutá e o papa João Pau-
lo II, sou um pacifista, mas si-
go o modelo brasileiro: um
país com uma profunda visão
social, mas com a economia
aberta”, disse Capriles. “Nos-
so modelo é o pior de todos.
Assustamos os investidores.
Podemos criar um clima de
confiança e então veremos in-
vestimentos nacionais e inter-
nacionais aqui.”

Capriles criticou ainda as
recentes declarações de Chá-
vez sobre a “inevitabilidade”
da vitória bolivariana na elei-
ção. “Ele nunca vai admitir
que pode perder. Não é o seu
estilo. Mas ele não me intimi-
da com ameaças”, afirmou.
“Com esse discurso de vitória
irreversível eles tentam criar
essa impressão fora do país.”

O candidato oposicionista
relativizou as pesquisas vene-
zuelanas, que em sua maioria
dão ampla vantagem a Chá-
vez. “Acredito nas minhas pes-
quisas, as quais não divulga-
rei. Usei-as minha carreira to-
da e nunca perdi uma elei-
ção”, garantiu. “Elas dizem
que podemos vencer o gover-
no por uma diferença de 10
pontos.”

Birmaneses
e americanos
Visita de líder opositora e do presidente de Mianmar
aos EUA pode alavancar comércio entre os dois países

Opositor de Chávez
mostra otimismo e
se inspira no Brasil
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A República Checa suspendeu
temporariamente a venda de be-
bidas alcoólicas em doses avul-
sas em barracas de alimentos e
outros tipos de comércio nas
ruas. A medida tenta conter uma
onda de contaminações por me-
tanol que já causou 12 mortes.

MADRI

O histórico líder do Partido Co-
munista da Espanha (PCE) San-
tiago Carrillo morreu ontem, aos
97 anos, de causas naturais. Um
dosarquitetosda transiçãodemo-
crática da Espanha, ele passou 38
anos no exílio, depois da Guerra
Civil Espanhola (1936-1939) e da
ditadura de Francisco Franco.

Pesam acusações, sempre ne-
gadas por ele, de envolvimento
no massacre de Paracuellos de
Jarama, em 1936, durante a guer-
ra, no qual mais de 3 mil civis e
militares suspeitos de apoiar
Franco foram assassinados. / EFE

O Congresso de Uganda terá
uma integrante de apenas 19
anos: Proscovia Oromait Alen-
got, eleita com cerca de 12 mil
votos. A mais jovem parlamen-
tar da história do país foi escolhi-
da para a cadeira do pai, Michael
Oromait, que morreu em julho.

Aung San Suu Kyi, líder
da luta pela democra-
cia em Mianmar e ga-
nhadora do Nobel da
Paz, está em Washing-
ton e deve receber hoje

a mais alta honraria civil do Congres-
so americano por sua “liderança e ina-
balável compromisso com os direi-
tos humanos, liberdade, paz e demo-
cracia em seu país”, segundo o presi-
dente da Câmara dos Deputados,
John Boehner, republicano de Ohio.

Durante sua visita, Suu Kyi viajará
a Nova York, Kentucky e à Costa Oes-
te e receberá outros prêmios e honra-
rias. Ela também falará em universi-
dades e centros de pesquisa e fará pa-
lestras para membros da diáspora bir-
manesa. No dia 20, foi escalada para
falar no National Endowment for De-
mocracy, em cerimônia para apresen-
tar prêmios a outros cinco ativistas
de Mianmar.

Segundo lobistas de Mianmar em
Washington, a primeira-dama, Mi-
chelle Obama, convidou Suu Kyi pa-
ra passar a noite na Casa Branca. Os
ex-presidentes George W. Bush, Bill
Clinton e o fundador da Microsoft,
Bill Gates, comparecerão a um jantar
oferecido por Barack Obama em ho-
menagem a ela. Sua visita atrairá mui-
ta atenção da mídia, tanto dos EUA
quanto de Mianmar.

Já o presidente reformista de Mian-
mar, Thein Sein, deve chegar aos EUA
para uma visita de três dias no dia 24. Ele
falará à Assembleia-Geral da ONU em
Nova York. A viagem foi possibilitada
porque Obama retirou a restrição de vis-
to. Caso contrário, a visita ficaria restri-
ta a uma área estreita nos arredores da
sede da ONU, pois uma lei de 2008 proí-
be a entrada nos EUA de autoridades de
Mianmar implicadas em abusos de direi-
tos humanos.

Suu Kyi e seu presidente, um ex-mem-
bro da junta militar, visitam os EUA no
mesmo momento. É uma situação sem
precedente. O que se pode esperar? Um
novo relatório do Centro de Estudos Es-
tratégicos e Internacionais recomenda
que Obama se encontre com os dois.
Um grupo de defesa de direitos huma-
nos confirmou que ele provavelmente
se reunirá com Sein em Nova York. O
governo, porém, informou às autorida-
des birmanesas que o presidente espera
a liberdade dos últimos presos políticos
do país – de 300 a 500 – antes de receber
Sein.

Os dois líderes birmaneses levanta-
rão a questão política da retirada das
sanções comerciais a Mianmar. Apesar
de o Congresso americano ter reafirma-
do a lei sobre as sanções no mês passa-
do, a Casa Branca tem autoridade para
contorná-la. Sein pedirá que Obama
exerça essa autoridade e Suu Kyi, prova-

velmente, endossará a agenda de Sein.
Os líderes de Mianmar também pode-
rão pressionar Obama a fornecer uma
ajuda bilateral ao país.

Apesar de muitos birmaneses exila-
dos desejarem que o fim da guerra civil
na região de Kachin seja abordada e in-
sistirem na soltura dos últimos presos
políticos como precondição para novas
concessões americanas, Suu Kyi deve se
concentrar em questões mais abstratas,
como investimentos estrangeiros e o es-
tado de direito. Seus discursos pedirão
o que ela chama de “impulso ao desen-
volvimento em favor da democracia”.

Ela pode fazer uma enorme diferença
para Mianmar se persuadir algumas uni-
versidades americanas a aceitarem alu-
nos birmaneses, que poderiam receber
uma formação urgentemente necessá-
ria em economia e direito internacio-
nal. Se ela conseguir financiamento pa-
ra viagens e capacitação de grupos da
sociedade civil e da mídia birmaneses,

sua viagem terá prestado um grande ser-
viço a seu país. Ela também pode persua-
dir profissionais e empresários birma-
neses que vivem no exterior a voltar pa-
ra Mianmar e ajudar na transição.

As visitas dos dois líderes podem ren-
der resultados positivos para todos os
atores envolvidos na transição de Mian-
mar – incluindo os EUA. Sein pode ga-
nhar novos elogios por suas reformas e
talvez conseguir promessas de remo-
ção gradual das sanções. Suu Kyi impres-
sionará os políticos americanos com
seu carisma, autoridade moral e de-
monstrará a seus detratores que sua
imagem no Ocidente é fundamental pa-
ra atrair recursos.

Por fim, as duas viagens também ser-
virão aos interesses dos EUA, que ten-
tam contrabalançar o poder chinês na
região da Ásia-Pacífico. Mianmar é um
elo crucial para a China, proporcionan-
do-lhe acesso ao Oceano Índico, além
de suprir Pequim de recursos naturais,

razão pela qual aumentar a influên-
cia americana é bom para Washing-
ton.

Seria fácil subestimar a contribui-
ção de Suu Kyi como meramente sim-
bólica. Mas isso é errado. Sua contri-
buição política é real. As reformas em
Mianmar não terão sucesso sem o
apoio dela, que se mostrou o patrimô-
nio mais importante do país. Pode-
mos esperar que, com essa viagem
histórica, ela continue a fazer bom
uso de seu prestígio e mantenha
Mianmar entre as prioridades de Wa-
shington. Sua história mostra que ter
autoridade moral e exercer poder po-
lítico real nem sempre são excluden-
tes. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK
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Carrillo, em 77. Arquiteto da
transição para a democracia
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● Chefão do tráfico é preso
O principal chefão do tráfico de
drogas na Colômbia, Daniel Bar-
rera, conhecido como “Loco Bar-
rera”, foi preso ontem na Vene-
zuela em uma ação conjunta en-
tre Caracas, Bogotá e CIA.

Capriles relativiza
pesquisas e acredita que
pode vencer presidente
da Venezuela com folga
em eleição do dia 7
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.




