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Jornalistas mortos no
ano já passam de 100

● O senador democrata John
Kerry, chefe do Comitê de Rela-
ções Exteriores do Senado, amea-
çou ontem bloquear a ajuda ame-
ricana ao Iraque. O motivo são os
voos iranianos com destino à Síria
que passam pelo país sem inspe-
ção. O governo americano desco-
briu que os aviões enviam, em vez
de ajuda humanitária, armas e
especialistas da Guarda Revolu-
cionária iraniana para auxiliar Ba-
shar Assad no confronto contra
rebeldes sírios. “Parece impró-
prio que estejamos tentando cons-
truir uma democracia e eles este-
jam trabalhando contra os nossos
interesses”, disse Kerry.

Em Londres, o jornal britânico
The Times publicou uma entrevis-
ta com Adnan Sillu, major do Exér-
cito sírio que desertou em meio à
guerra civil. Ele disse ter discuti-
do pessoalmente com Assad as
condições para uso de armas quí-
micas contra a população e os
rebeldes. Sillu também disse que
a transferência das armas para o
Hezbollah estaria entre as op-
ções como “medida de último
caso”. / NYT e AP

● A situação da segurança dos
jornalistas e da liberdade de ex-
pressão nas Américas será um
dos principais temas da 68ª As-
sembleia-Geral da Sociedade
Americana de Imprensa (SIP),
que ocorrerá no Hotel Renaissan-
ce, em São Paulo, entre os dias 12
e 16. Entre os convidados estão a
presidente Dilma Rousseff, confir-
mada para a abertura, o ex-presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so e o CEO do ‘New York Times’,
Arthur Sulzberger Jr.

Tensão faz líder
egípcio cancelar
visita ao Brasil
Onda de distúrbios no mundo islâmico obriga Morsi, primeiro
presidente da era pós-Mubarak, a adiar vinda a Brasília e São Paulo

EFE
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O primeiro presidente eleito
do Egito, Mohamed Morsi,
cancelou a visita que faria ao
Brasil a partir do dia 28. Por
meio de sua embaixada em
Brasília, o governo do Cairo
alegou que “questões inter-
nas” teriam levado ao “adia-
mento” da viagem – a primeira
de um chefe de Estado egípcio
ao Brasil. O motivo é a onda de
distúrbios que há uma semana
incendeia o mundo islâmico.

Segundo o roteiro original, an-
tes de Brasília e São Paulo, o lí-
der da Irmandade Muçulmana
seria recebido pelo presidente
Barack Obama na Casa Branca,

em sua primeira visita oficial a
Washington, e iria depois a No-
va York. De lá, seguiria para o
Brasil e, por fim, participaria no
Peru da cúpula América do Sul-
Países Árabes (Aspa), fórum
idealizado pelo governo Luiz
Inácio Lula da Silva.

Morsi deve apenas ir breve-
mente aos EUA para a abertura
da Assembleia-Geral da ONU,
que começa na terça-feira, se-
gundo informações extraofi-
ciais. Não está claro se o encon-
tro com Obama na capital ameri-
cana será mantido.

O governo brasileiro espera
que a visita ao País seja realizada
ainda este semestre, mas o Egito
evita, por enquanto, falar sobre

novas datas. O Itamaraty preten-
de remediar a situação com um
encontro entre Morsi e a presi-
dente Dilma Rousseff à margem
da reunião da ONU.

A escolha do Brasil como um
dos primeiros destinos interna-
cionais de Morsi foi festejada em
Brasília. À exceção de dois países
do mundo islâmico – Arábia Sau-
dita e Irã –, o presidente egípcio
só visitou a China em seus três
meses no poder. O governo Dil-
ma gostou especialmente do fa-
to de Brasília ter entrado ao lado
de Washington no roteiro de
Morsi. A presença em Lima do
presidente do Egito ainda presti-
giaria uma cúpula criada pelo
Brasil, há sete anos.

Recentemente, três deputa-
dos da Irmandade Muçulmana
estiveram em Brasília para discu-
tir cooperação econômica e so-
cial. Aos olhos do governo brasi-

leiro, o Egito, país mais populo-
so do mundo árabe, estaria ten-
tando “diversificar parcerias” e
reduzir sua forte dependência
dos EUA.

Gabriel Manzano

Guerras na Síria e na Somália,
conflitos no Paquistão e na Nigé-
ria, crime organizado no Méxi-
co, violência urbana e impunida-
de por toda parte. Essa receita,
vivida diariamente por jornalis-
tas em todo o planeta, resultou
num recorde: 100 profissionais
de mídia mortos neste ano, se-
gundo a ONG suíça Press Em-
blem Campaign (PEC), de Gene-
bra. A 100.ª vítima, o cinegrafista
Mohamed Moallin, levou dois ti-
ros em um subúrbio de Mogadís-
cio, capital somali, no domingo.

A conta dá um jornalista mor-
to a cada 62 horas nos primeiros
260 dias de 2012. O recorde da
PEC, que faz esse trabalho desde
2006, era de 122 baixas no ano
inteiro de 2009, que representa-
ram uma a cada 72 horas. Na lis-
ta, que inclui 21 países, quatro
respondem por mais da metade
desses crimes: Síria, com 20 víti-
mas, México e Somália com 10
cada, e o Brasil com 7.

Embora exiba a lista completa
– dia, lugar e nome da vítima – a
PEC não utiliza os mesmos crité-
rios de outras entidades que
acompanham o assunto, o que
resulta em dados diferentes. A
conta pode incluir operadores
de câmeras, técnicos de som e os
chamados “netizens” (junção de
internet + citizen), não necessa-
riamente jornalistas profissio-
nais, mas que se encarregam de
divulgar, pela rede, informações
das áreas de conflito onde vi-
vem.

Há ONGs que exigem mais de
duas fontes para confirmar o cri-
me ou que aguardam investiga-

ção oficial para ter certeza de
que ele foi, de fato, relacionado à
busca de notícias. Por isso, o In-
ternational News Safety Institu-
te (Insi), por exemplo, contou
até agora 90 jornalistas assassi-
nados no ano. A ONG Repórte-
res Sem Fronteira registrou 68.
O Comitê de Proteção aos Jorna-
listas (CPJ), de Nova York, con-
ta 64 vítimas.

De qualquer modo, os núme-
ros são altos e o assunto já che-
gou à agenda do presidente da
Assembleia-Geral da ONU, Ab-
dulaziz al-Nasser. Em encontro
com várias dessas entidades, há
uma semana, ele considerou
“inaceitável que jornalistas con-
tinuem sendo assassinados, ano
a ano, e os criminosos conti-
nuem quase sempre livres”.

A meta das ONGs é que sejam
criadas normas internacionais a
serem compulsoriamente adota-
das por todos os países – como
foi feito, por exemplo, na defesa
dos direitos humanos. Entre
elas, fortalecer as garantias de re-
pórteres em serviço e tornar
mais rápida a Justiça no julga-
mento dos crimes ligados à bus-
ca de informação.

EUA pressionam
Iraque por auxílio
do Irã à Síria

SIP debaterá em
SP ameaças à mídia

Domingo, na capital da
Somália, um cinegrafista
tornou-se a 100ª vítima
em 2012; uma morte a
cada 62 horas

Sob pressão. Presidente egípcio visitaria Brasília e São Paulo

*Valor com o câmbio referencial de 17/9/2012 de US$ 1 = R$ 2,08. O preço varia conforme o câmbio da data da compra. Tarifa de R$ 3.608,00 em cabine externa dupla com varanda, categoria D3, referente ao 

cruzeiro de 7 noites no navio Oasis of the Seas®, saída em 27/10/2012 (limite de 10 cabines para essa promoção), exclusivamente parte marítima. Não inclui taxas de qualquer natureza. **Promoção 2º hóspede 
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Amex ou Diners (sujeitos à aprovação de crédito). Preços e condições promocionais sujeitos à disponibilidade em cada saída e alteração sem prévio aviso. ©Royal Caribbean Cruises Ltda. Navios registrados nas 

Bahamas. Consulte nossas condições gerais no site www.royalcaribbean.com.br

SAIA DE FÉRIAS E DO LUGAR-COMUM  

EM UMA SÓ VIAGEM.
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facebook.com/royal.brasil RoyalCaribbeanBrasil@rccl_brasil
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TAM VIAGENS

(11) 3724-1313
tamviagens.com.br

NASCIMENTO

(11) 3156-9944
nascimento.com.br

VISUAL TURISMO

(11) 3235-2030
visualturismo.com.br

SUBMARINO VIAGENS

4003-9888
submarinoviagens.com.br

AGAXTUR

(11) 3067-0900
agaxtur.com.br

CVC 

(11) 2146-7011
cvc.com.br/lojas

Férias inesquecíveis. Embarque com a Royal.

Navegue pelo mar do Caribe com as atrações e serviços  
que só os navios da classe Oasis proporcionam. Parque 
aquático infantil H2O Zone, experiência DreamWorks, 
musicais da Broadway e muito mais. Viva férias inesquecíveis 
com a companhia de cruzeiros mais inovadora do mundo.

OASIS OF THE SEAS®
CARIBE
CRUZEIRO DE 7 NOITES EM CABINE EXTERNA COM VARANDA
Fort Lauderdale, Flórida; Labadee, Haiti; Falmouth, Jamaica e Cozumel, México.

A PARTIR DE 
ENTRADA R$ 721,60

R$ 288,64*

 TOTAL R$ 3.608,00
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Paisagismo:3888-3000 • www.viladamata.com.br
Acesso pelo km 55 da Raposo Tavares ou km 54 da Castelo Branco, vizinho ao Hotel Villa Rossa.

• Campo de golfe e paisagismo complantas nativas
• Mais de 10 estratégias sustentáveis
• Benefícios exclusivos no Hotel Villa Rossa*

Terrenos de 1.000 a 1.700m2,	
a apenas 40 min. de São Paulo.	

Em apenas 40min., vocêmuda
o seu cenário. E a sua vida também.

LoteamentoResidencial Vila daMata – Registro do Loteamento noRegistro de Imóveis – Comarca de SãoRoque - SP sob no R2,matrícula 33.790, em 11 de janeiro de 2011. Taxaquara Golf Club –matrícula 33.791, em 17/08/2009. Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários, RuaEstadosUnidos, 209–Creci J-961.
*Foto do local com tratamento artístico. Benefícios não cumulativos com outras promoções, consulte regulamento do Plano de Benefícios. Valor referente ao terreno C5 – 1.001,09m² – tabela de 24 meses – valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Golfe da Mata (projetado	por	Randall	Thompson)*

Terrenos	a	partir	de
R$296.746
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.




