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TV Estadão. Roberto Godoy explica como
funciona o sistema antimíssil israelense
tv.estadao.com.br

PAZ DIFÍCIL: Trégua
Pacto anunciado no Cairo após 8 dias de ofensiva prevê o término das hostilidades de ambos os lados e abre possibilidade de que cerco
mantido ao território palestino seja atenuado; pela manhã, ataque a ônibus deixou 28 feridos no centro da cidade israelense de Tel-Aviv
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Israel e Hamas chegam a cessar-fogo;
acordo inclui alívio a bloqueio de Gaza
SUHAIB SALEM/REUTERS

Roberto Simon

Ataque a ônibus. Militantes palestinos lançaram um atentado a
bomba em um ônibus no cora-
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Celebração. Após anúncio do cessar-fogo, palestinos em Gaza comemoram o que consideraram uma ‘vitória’ sobre os israelenses após oito dias de conflito
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Israel deve interromper todas
as hostilidades contra a Faixa
de Gaza por terra, mar e ar,
incluindo incursões e morte
de indivíduos.

Abertura de pontos de
cruzamento e facilitação de
movimentação de pessoas e
transferência de bens e
abstenção de restringir a
movimentação livre de
moradores e dos residentes
em áreas fronteiriças, bem como procedimentos de implementação serão tratados depois de 24 horas após o início
do cessar-fogo.
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Principais
pontos do pacto
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Outros assuntos que venham
a ser solicitados devem ser
abordados.
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Todas as facções palestinas
devem interromper as
hostilidades contra Israel,
incluindo disparos de projéteis e todos os ataques ao longo da fronteira.
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çãodeTel-Aviv,deixando28feridos – o primeiro do tipo em pelo
menos seis anos (mais informações nesta página), em cenas que
lembramo auge daSegundaIntifada.
Ao mesmo tempo, dezenas de
foguetes deixaram pelo menos
quatro israelenses feridos.
No território palestino, a aviação de Israel matou pelo menos

guetes de longo alcance lançados contra Tel-Aviv e Jerusalém.
Nos 8 dias da operação Pilar de
Defesa, Israel atacou 1.500 alvos
nos 360km² de Gaza.
O primeiro a anunciar que um
acordo havia sido alcançado foi
o ministro das Relações Exteriores do Egito, Kamel Amr.
Ele deu ao notícia ao lado da
secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, que
esteve ontem no Cairo, depois
de passar nos últimos dias por
Israel e Cisjordânia – onde, pela
manhã, se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina,
Mahmoud Abbas.
Hillary saudou a “liderança regional” do Egito, qualificando o
paísde“peça-chaveparaaestabilidade e a paz” no Oriente Médio. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, também esteve ontem no Cairo, onde se encontrou com o presidente egípcio, Mohamed Morsi.
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Passados oito dias e contabilizados aproximadamente 160
mortosno confronto entre forças israelenses e do Hamas, a
Faixa de Gaza e o sul de Israel
viveram ontem à noite suas
primeiras horas de calma. Ambos os lados, sob mediação do
Egito e forte apoio dos EUA,
chegaram a um acordo de cessar-fogo – ao mesmo tempo
em que tanto o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, quanto o líder máximo do Hamas, Khaled Meshal,
celebravam a “vitória”.
Em Gaza, a notícia da trégua
levou milhares de palestinos em
êxtaseàsruas,em meioa buzinaços e rezas coletivas na calçada.
Embora sem festa, em Tel-Aviv e
no sul de Israel havia claro sentimento de alívio.
O acordo, que tem como base
três pontos principais, abre a
possibilidade de uma redução
docerco que Israel mantémcontra Gaza desde 2006 e prevê medidasque vão da abertura da passagem de bens para o território
até a ampliação da área no mar
onde pescadores palestinos podem trabalhar.
SegundoarededeTVAl-Jazeera, o acordo abre o caminho para
aentrada livredebens noterritório palestino já a partir das 21 horas (de Brasília) de hoje. Israel,
no entanto, não confirma ter se
comprometidocomo fimdo cerco ao território.
O primeiro ponto do acordo
estabelece que Israel encerre as
hostilidades, incluindo qualquer tipo de assassinato de líderes em Gaza, e desista de uma
incursão terrestre. Em segundo
lugar, o Hamas se compromete
não só a encerrar os disparos de
foguete contra o sul de Israel,
mas também a garantir que os
demais grupos islâmicos radicaisativosnoterritóriosemantenham quietos.
A situação, entretanto, continuava instável ontem à noite.
Momentos depois da entrada
emvigênciadocessar-fogo,12 foguetes foram disparados contra
o sul de Israel.
Enquantonegociadoresdiscutiam no Cairo, o dia em Gaza e
Israel foi marcado por mais violência.
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mais 20 pessoas, segundo fontes
médicas de Gaza, incluindo 7
crianças.
Os bombardeios continuaram
até minutos antes do prazo para
iniciar o cessar-fogo – às 21 horas
(17 horas no Brasil).
Forçasde Israellançaram mísseisguiadoscontralíderesdoHamas e da Jihad Islâmica, que seria o grupo responsável pelos fo-
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Explosão de ônibus
em Tel-Aviv, a primeira
na cidade em seis anos,
ocorreu perto de centro
das Forças Armadas
TEL-AVIV

Das janelas sem vidro do ônibus
142daempresaDan,saíaumcheiro de explosivos e plástico queimado. Meia hora depois do atentado, quando o Estado chegou
na Rua Shaul Hamelech, feridos
eram atendidos em um local isolado e testemunhas da explosão,
algumasem choque,eramamparadas por psicólogos.
Marcela Azulai, de 77 anos, estava no ônibus atrás do que sofreu o atentado. “Com o barulho

Reação. Policiais isolam área após explosão de ônibus
e toda aquela fumaça, achei que
tivesse sido no meu ônibus e fiquei desesperada. O motorista
abriu todas as portas e gritou para corrermos, mas não tinha for-

ça nas pernas”, disse ao Estado.
Sentado na escada de um centro comercial na frente do local
do atentado, Golan Tuviania, de
39 anos, enxugava as lágrimas.
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Confronto entre Israel e Hamas completa oito dias
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Ele desceu no ponto de ônibus a
caminho do tribunal que fica na
regiãoecaiunochãocomaexplosão. De pé, começou a ajudar a
feridos e, quando chegaram as
equipes de resgate, desmontou
sobre os degraus da escadaria.
A rua escolhida para o atentado, no nordeste de Tel-Aviv, carrega um significado especial. A
explosãofoiametrosdo complexomilitarque abriga o Comando
Central das Forças Armadas de
Israel, em um dos bairros mais
sofisticados da maior cidade israelense. Seguranças à paisana
agitados afastavam qualquer um
quetentasse atravessara rua, em
direção aos prédios do Exército.
O atentado foi reivindicado
pelo grupo Brigada dos Mártires
da Al-Aqsa, historicamente próximo do Fatah. O Hamas, inimi-
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Israelenses relatam pânico após atentado
DANIEL BAR-ON/AFP
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go da facção que controla a Cisjordânia, comemorou a notícia
como uma grande vitória.
Segundo Ilan Klein, chefe da
equipe de socorro que atendeu
as vítimas, a explosão ocorreu
precisamenteàs12 horas.Asvítimasreceberam osprimeiros cuidados no local e três foram levadas em estado regular ou grave
para um hospital a uma quadra
de distância.
Em um restaurante moderno
na esquina, as paredes de vidro
vibraram com o som grave da explosão.“Depois daquelebarulho
horrível, vimos gente correndo
aos berros. Entendi na hora o
que havia acontecido”, disse a
garçonete Noemi Douek.
As cenas de um ônibus arrasado em um atentado a bomba no
coraçãodeTel-Avivnãoeramvistas havia pelo menos seis anos.
Poucos se arriscam a dizer qual
será o efeito psicológico que elas
terão sobre os israelenses, que

até a atual crise na Faixa de Gaza
sentiam-se seguros em lugares
como Jerusalém e Tel-Aviv.
“Na terça-feira, foguetes arrasaram a frente de uma casa de
trêsandaresemRishonLetzione
agoratemosisso”,disseBoazBismuth, jornalista que mora a uma
quadra do local do ataque. / R.S.

tv.estadão.com.br
Vídeo. Imagens do ônibus
atingido em Tel-Aviv
tv.estadão.com.br

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.

