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1.
Israel deve interromper todas
as hostilidades contra a Faixa
de Gaza por terra, mar e ar,
incluindo incursões e morte
de indivíduos.

2.
Todas as facções palestinas
devem interromper as
hostilidades contra Israel,
incluindo disparos de projé-
teis e todos os ataques ao lon-
go da fronteira.

3.
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 co-
mo procedimentos de imple-
mentação serão tratados de-
pois de 24 horas após o início
do cessar-fogo.

4.
Outros assuntos que venham
a ser solicitados devem ser
abordados.

Vídeo. Imagens do ônibus
atingido em Tel-Aviv
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Internacional TV Estadão. Roberto Godoy explica como
funciona o sistema antimíssil israelense

tv.estadao.com.br

TEL-AVIV

Das janelas sem vidro do ônibus
142 da empresa Dan, saía um chei-
ro de explosivos e plástico quei-
mado. Meia hora depois do aten-
tado, quando o Estado chegou
na Rua Shaul Hamelech, feridos
eram atendidos em um local iso-
lado e testemunhas da explosão,
algumas em choque, eram ampa-
radas por psicólogos.

Marcela Azulai, de 77 anos, es-
tava no ônibus atrás do que so-
freu o atentado. “Com o barulho

e toda aquela fumaça, achei que
tivesse sido no meu ônibus e fi-
quei desesperada. O motorista
abriu todas as portas e gritou pa-
ra corrermos, mas não tinha for-

ça nas pernas”, disse ao Estado.
Sentado na escada de um cen-

tro comercial na frente do local
do atentado, Golan Tuviania, de
39 anos, enxugava as lágrimas.

Ele desceu no ponto de ônibus a
caminho do tribunal que fica na
regiãoe caiu no chão com a explo-
são. 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 atenta-
do, no nordeste de Tel-Aviv, car-
rega um significado especial. A
explosão foi a metros do comple-
xo militar que abriga o Comando
Central das Forças Armadas de
Israel, em um dos bairros mais
sofisticados da maior cidade is-
raelense. Seguranças à paisana
agitados afastavam qualquer um
que tentasse atravessar a rua, em
direção aos prédios do Exército.

O atentado foi reivindicado
pelo grupo Brigada dos Mártires
da Al-Aqsa, historicamente pró-
ximo do Fatah. O Hamas, inimi-

go da facção que controla a Cis-
jordânia, comemorou a notícia
como uma grande vitória.

Segundo Ilan Klein, chefe da
equipe de socorro que atendeu
as vítimas, a explosão ocorreu
precisamente às 12 horas. As víti-
mas receberam os primeiros cui-
dados no local e três foram leva-
das 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 ex-
plosão. “Depois daquele barulho
horrível, vimos gente correndo
aos berros. Entendi na hora o
que havia acontecido”, disse a
garçonete Noemi Douek.

As cenas de um ônibus arrasa-
do em um atentado a bomba no
coração de Tel-Aviv não eram vis-
tas 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 arra-
saram a frente de uma casa de
três andares em Rishon Letzion e
agora temos isso”, disse Boaz Bis-
muth, jornalista que mora a uma
quadra do local do ataque. / R.S.

Israelenses relatam pânico após atentado
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Portal. A íntegra do acordo
entre Hamas e Israel
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PAZ DIFÍCIL: Trégua

Principais
pontos do pacto

Israel e Hamas chegam a cessar-fogo;
acordo inclui alívio a bloqueio de Gaza

Celebração. Após anúncio do cessar-fogo, palestinos em Gaza comemoram o que consideraram uma ‘vitória’ sobre os israelenses após oito dias de conflito

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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Reação. Policiais isolam área após explosão de ônibus

Roberto Simon
ENVIADO ESPECIAL
TEL-AVIV

Passados oito dias e contabili-
zados aproximadamente 160
mortos no confronto entre for-
ças israelenses e do Hamas, a
Faixa de Gaza e o sul de Israel
viveram ontem à noite suas
primeiras horas de calma. Am-
bos os lados, sob mediação do
Egito e forte apoio dos EUA,
chegaram a um acordo de ces-
sar-fogo – ao mesmo tempo
em que tanto o primeiro-mi-
nistro de Israel, Binyamin Ne-
tanyahu, quanto o líder máxi-
mo do Hamas, Khaled Meshal,
celebravam a “vitória”.

Em Gaza, a notícia da trégua
levou milhares de palestinos em
êxtase às ruas, em meio a buzina-
ços e rezas coletivas na calçada.
Embora sem festa, em Tel-Aviv e
no sul de Israel havia claro senti-
mento de alívio.

O acordo, que tem como base
três pontos principais, abre a
possibilidade de uma redução
do cerco que Israel mantém con-
tra Gaza desde 2006 e prevê me-
didas que vão da abertura da pas-
sagem de bens para o território
até a ampliação da área no mar
onde pescadores palestinos po-
dem trabalhar.

Segundo a rede de TV Al-Jazee-
ra, o acordo abre o caminho para
a entrada livre de bens no territó-
rio palestino já a partir das 21 ho-
ras (de Brasília) de hoje. Israel,
no entanto, não confirma ter se
comprometido com o fim do cer-
co ao território.

O primeiro ponto do acordo
estabelece que Israel encerre as
hostilidades, incluindo qual-
quer tipo de assassinato de líde-
res 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 radi-
cais ativos no território se mante-
nham quietos.

A situação, entretanto, conti-
nuava instável ontem à noite.
Momentos depois da entrada
em vigência do cessar-fogo, 12 fo-
guetes foram disparados contra
o sul de Israel.

Enquanto negociadores discu-
tiam no Cairo, o dia em Gaza e
Israel foi marcado por mais vio-
lência.

Ataque a ônibus. Militantes pa-
lestinos lançaram um atentado a
bomba em um ônibus no cora-

ção de Tel-Aviv, deixando 28 feri-
dos – o primeiro do tipo em pelo
menos seis anos (mais informa-
ções nesta página), em cenas que
lembram o auge da Segunda Inti-
fada.

Ao mesmo tempo, dezenas de
foguetes deixaram pelo menos
quatro israelenses feridos.

No território palestino, a avia-
ção de Israel matou pelo menos

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).

Forças de Israel lançaram mís-
seis guiados contra líderes do Ha-
mas e da Jihad Islâmica, que se-
ria o grupo responsável pelos fo-

guetes de longo alcance lança-
dos 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 Exterio-
res do Egito, Kamel Amr.

Ele deu ao notícia ao lado da
secretária de Estado dos Esta-
dos 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 presi-
dente da Autoridade Palestina,
Mahmoud Abbas.

Hillary saudou a “liderança re-
gional” do Egito, qualificando o
país de “peça-chave para a estabi-
lidade e a paz” no Oriente Mé-
dio. O secretário-geral das Na-
ções Unidas, Ban Ki-moon, tam-
bém esteve ontem no Cairo, on-
de se encontrou com o presiden-
te egípcio, Mohamed Morsi.

Explosão de ônibus
em Tel-Aviv, a primeira
na cidade em seis anos,
ocorreu perto de centro
das Forças Armadas

� Confronto entre Israel e Hamas completa oito dias
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




