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● Cinco países da Europa, lidera-
dos pela França, devem anunciar
na quinta-feira um programa de
treinamento de militares que in-
tervirão na região do Mali sob
controle da Al-Qaeda do Magreb
Islâmico (AQMI) e de outros
grupos extremistas. O anúncio
ocorre após a decisão tomada
por vários líderes políticos africa-
nos, no domingo, que concorda-
ram em enviar por um ano uma

força tarefa de 3,3 mil soldados
para reconquistar o norte do
país, ocupado por islamistas ra-
dicais armados depois da queda
do ditador Muamar Kadafi, na
Líbia. Os fundamentalistas, que
se aproveitaram do caos instala-
do após a secessão da região,
conhecida como Azawad, preten-
dem instaurar a sharia (a lei islâ-
mica) em todo o país. Para esta-
bilizar o Mali e evitar o avanço
do islamismo radical na região,
15 países da Comunidade Econô-
mica de Estados da África do
Oeste (Cedeao) concordaram
em enviar soldados para a mis-
são. / A.N.

Argentina prepara estreia de filme sobre Kirchner

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

“Uma vida poética e cheia de mís-
tica.” Com essas palavras a ci-
neasta Paula de Luque define o
ex-presidente Néstor Kirchner
(2003-2007), cuja vida e obra po-
lítica retratou no longa-metra-
gem documentário póstumo
Néstor Kirchner, cuja pré-estreia
está marcada para o sábado. O
filme será lançado dia 22 em 120
cinemas em todo o país, volume
superior à estreia de filmes pres-
tigiados, como o Infância Clan-
destina, escolhido pelos argenti-
nos para representar o país no
Oscar, que debutou em 35 cine-
mas.

“Sou kirchnerista, sim, e o di-
go com muita honra! Mas esse
filme não é somente para kirch-
neristas. Todos podem aprovei-
tar o filme, estando de acordo ou
não”, afirmou Paula ontem em
uma entrevista para os corres-
pondentes estrangeiros.

A diretora admitiu que o filme
“é polêmico mesmo antes de es-
trear e de ser visto”. Segundo
ela, a obra cinematográfica é sua
“verdade relativa” sobre Kirch-

ner. O filme evita os diversos ca-
sos de corrupção nos quais o ex-
presidente morto em 2010 este-
ve envolvido. A diretora susten-
tou que o filme “não acusa nin-
guém”.

A diretora afirmou que é
“kirchnerista desde quase o co-
meço do governo” de Néstor
Kirchner em 2003. “É um ho-
mem que mudou o país!”, disse,

emocionada.
A cineasta era conhecida pe-

los filmes O Vestido,de 2008, e
Juan e Eva, de 2011, no qual re-
cria o encontro entre Juan Do-
mingo Perón e Evita Perón em
1945. Ela não foi a primeira dire-
tora do filme, já que a obra foi
feita originalmente pelo uru-
guaio Adrián Caetano. No início
deste ano, Caetano deixou subi-

tamente o projeto, que passou
às mãos de Patrícia, ex-esposa
do atual secretário de cultura de
Cristina, Jorge Coscia.

Paula e seus produtores evita-
ram respostas sobre os motivos
pelos quais Caetano saiu. “Não
falo sobre o trabalho de outro
colega”, disse a diretora. Infor-
mações extraoficiais sustentam
que a Casa Rosada considerou a

edição feita pelo uruguaio não
era “suficientemente kirchneris-
ta”. De quebra, não agradou a
proposta de nome feita por Cae-
tano: O Pinguim Louco, em alu-
são ao apelido de Kirchner e seu
jeito estabanado. Patrícia des-
mentiu, mas sem dar detalhes.
“Com Caetano não temos dife-
renças ideológicas, mas sim de
formas”, afirmou.

Simbolismo peronista. O lugar
e a data da pré-estreia estão car-
regados de simbolismo, já que o
dia 17 de novembro é o “Dia da
Militância”, que recorda volta
ao país proveniente do exílio do
fundador do peronismo, Juan
Domingo Perón, em 1972. O lu-
gar, o estádio coberto do Luna
Park, no centro portenho, tem a
mística de ter sido o âmbito on-
de Perón conheceu Evita em
1944. De quebra, Kirchner parti-
cipou ali de seu último comício
em Buenos Aires, dois dias de-
pois de sua cirurgia na carótida e
poucas semanas antes de mor-
rer.

A nata do kirchnerismo – mi-
nistros, parlamentares e gover-
nadores, além de prefeitos, sindi-
calistas, líderes de organizações
sociais e aliados do setor das or-
ganizações de defesa dos direi-
tos humanos – estará presente
no lançamento.

O financiamento do filme es-
tava originalmente previsto
com contribuições populares.
Mas a obra, segundo os produto-
res indicaram aos corresponden-
tes estrangeiros, foi realizada
com fundos das loterias dos go-
vernos das Províncias de Bue-
nos Aires e do Chaco (governa-
das por aliados de Cristina), por
empreiteiras com antigos víncu-
los com o casal Kirchner, como a
empresa Electroingeniería,
além de contribuições do Parti-
do Justicialista (Peronista) das
Províncias de Salta e Catamar-
ca. Os produtores indicaram
que o custo do filme foi baixo,
cerca de US$ 1 milhão.

França e EUA forçam
união de oposição síria
Países do Golfo reconhecem grupo de dissidentes do regime de Bashar
Assad como único representante diplomático legítimo de Damasco

● Desde 2003, quando Néstor
Kirchner chegou à presidência,
acompanhado da então senadora
Cristina Kirchner, o patrimônio
do casal cresceu 1.170%. Isso é
o que indica a declaração oficial
de bens apresentada ao Departa-
mento Anticorrupção. A riqueza
do ex-presidente Kirchner, que
morreu em 2010, e de sua viúva,
a presidente Cristina, aumentou
de 7,02 milhões de pesos (US$
1,47 milhão) em maio de 2003
para 89,324 milhões (US$ 18,8
milhões) no fim de 2011. Embora
critique com frequência a especu-
lação na Argentina, Cristina e
seu marido fizeram sua fortuna
com a compra de imóveis e apli-
cações financeiras. / A.P.
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Europa treinará
soldados para
confronto no Mali

Poder fez crescer
em 1.170% fortuna
do casal Kirchner

Documentário sobre
ex-presidente estará
em mais cinemas do que
obra escolhida para
representar país no Oscar

Em cartaz.
Paula de
Luque, a
diretora do
filme sobre
a trajetória
política de
Néstor
Kirchner:
louvação
póstuma

Fuga. Família síria cruza fronteira com Turquia, em Ras al-Ain
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CORRESPONDENTE / PARIS

França, EUA e os países do Gol-
fo Pérsico anunciaram ontem
o apoio à nova Coalizão Nacio-
nal Síria, órgão que agora reú-
ne os diferentes grupos em lu-
ta contra o regime de Bashar
Assad. A reunião de ativistas
ocorreu no fim da noite do do-
mingo, em Doha, depois de
uma forte pressão de nações
ocidentais e árabes, que pro-
meteram reconhecer um even-
tual governo provisório a ser
estabelecido em regiões no
norte do país.

As manifestações formais de
apoio foram divulgadas ontem,
horas após a conferência de gru-
posoposicionistasorganizadape-
lo Catar – o país mais ativo no
apoioaos rebeldessírios.Oobjeti-
vo da comunidade internacional
era pressionar os dissidentes a se
unirem em torno de um só repre-
sentante, como ocorreu na Líbia,
em 2011. Para tanto, os diferentes
grupos enviaram representantes
aDohaenegociaramdesdeaquin-
ta-feira, sob a mediação da Liga
Árabe. O acordo final resultou na

nomeação de um colegiado com
representantes civis laicos, líde-
res religiosos e mulheres.

O comando da Coalizão Nacio-
nal Síria de Forças de Oposição e
da Revolução ficou a cargo do xe-
que Ahmad Moaz al-Khatib e de
Georges Sabra, novo presidente
do Conselho Nacional Sírio
(CNS), o principal componente
da coalizão.

No início da manhã, o chance-
ler francês, Laurent Fabius,
anunciou o apoio de seu país à
organização. Em agosto, o presi-
dente François Hollande já ha-
via exortado as oposições a se
unirem em troca do reconheci-
mento diplomático mundial.
“Esse acordo se constitui numa
etapa maior no processo indis-
pensável de unificação da oposi-

ção síria”, disse Fabius, pedindo
que a comunidade internacional
apoie o grupo. “A França aporta
seu apoio para que essa coalizão
seja uma alternativa confiável ao
regime de Bashar Assad.”

Em Washington, o porta-voz
do Departamento de Estado
americano, Mark Toner, adotou
um discurso semelhante. “Esta-
mos ansiosos para apoiar a Coali-

zão Nacional (Síria), que abre o
caminho para o fim do regime
sangrento de Assad e para a paz,
para a justiça e para democracia,
algo que todos os sírios mere-
cem.”

Reconhecimento. As seis mo-
narquias do Golfo Pérsico – Ará-
bia Saudita, Catar, Kuwait, Emi-
rados Árabes, Bahrein e Omã –

também reconheceram ontem a
coalizão como representante le-
gítima do povo sírio. Em lingua-
gem diplomática, a mensagem
significa que os rebeldes passam
a ser os interlocutores oficiais da
Síria.

As mensagens de apoio, entre-
tanto, não serão suficientes, se-
gundo o líder da coalizão. “Ago-
ra cabe à comunidade internacio-
nal honrar seus compromissos”,
afirmou Al-Khatib, que embar-
cou ontem mesmo para o Cairo,
onde seria recebido pelos repre-
sentantes da Liga Árabe. Segun-
do Georges Sabra, do CNS, o
apoio externo precisa se tradu-
zir em equipamentos militares.
“Não precisamos só de dinheiro
e comida, mas também de armas
para nos defender.”

“(A nova coalizão) trata-se de
um passo importante no cami-
nho da queda do regime”, disse
RiadHijab, ex-primeiro-ministro
da Síria que deixou seu país em
agosto, em direção à Jordânia.

Para o cientista político Antoi-
ne Basbous, fundador do Obser-
vatório de Países Árabes (OPA),
de Paris, a oposição síria ganha
em termos de legitimidade, já
que o antigo conselho não tinha
contato com os rebeldes em luta
no interior do país. “Essa coali-
zão reúne agora os homens que
conhecem as tropas em luta na
Síria, assim como o CNS.”

Em Moscou, a interpretação
do acordo de Doha foi diferente.
Apoiador do regime, o chanceler
Sergei Lavrov convidou a Coali-
zão Nacional Síria a “privilegiar
o diálogo” com Assad – e não a
luta armada. A proposta foi rejei-
tada pelos oposicionistas.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




