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Um genro do terrorista saudita
Osama bin Laden que atuava
como porta-voz da Al-Qaeda foi
capturado na Jordânia e trazido
para os EUA, em uma operação
que envolveu autoridades jorda-
nianas e agentes do FBI, afirma-
ram ontem fontes ligadas à Ca-
sa Branca. Suleiman Abu
Ghaith, militante que apareceu
em vídeos da Al-Qaeda após o
11 de Setembro, foi localizado
na Turquia e acabou deportado
para a Jordânia, onde foi preso
pelas forças de segurança locais
e entregue ao FBI. Ele chegou
aos EUA há poucos dias.
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EUA
Jordânia extradita
genro de Bin Laden

A União Europeia (UE) disse
ontem que considera a imposi-
ção de sanções contra o
grupo xiita libanês Hez-
bollah, afirmando,
porém, que ainda
não tem provas su-
ficientes das ativi-
dades do movimen-
to na Europa para
tomar essa decisão.
A Bulgária acusa o Hez-
bollah de um ataque que
matou cinco israelenses no
país, em julho. Israel tem pres-
sionado a UE a aplicar sanções
contra o grupo.

O ex-premiê italiano Silvio Ber-
lusconi foi condenado ontem a

um ano de cadeia por ter
autorizado escutas ile-

gais contra inimigos
políticos. Ele respon-
derá em liberdade. A
sentença foi anun-
ciada enquanto a

Itália enfrenta dificul-
dades para formar um

novo governo. Berlusco-
ni, que ficou em segundo

nas eleições, responde a mais
dois processos por fraude fiscal
e outro por ter pago por sexo
com uma menor de idade.

● O Conselho de Segurança das
Nações Unidas aprovou ontem
por unanimidade uma resolução
com mais sanções à Coreia do
Norte, em resposta ao teste nu-
clear realizado no mês passado
pelo país asiático. As novas restri-
ções incluem restrições a transfe-
rências financeiras, transações
comerciais e viagens. “Essas san-

ções devem elevar o custo para a
Coreia do Norte e seu programa
nuclear”, disse a embaixadora
dos EUA na ONU, Susan Rice. Li
Baodong, embaixador da China,
acrescentou que a “resolução é
um importante passo” para con-
ter as atividades atômicas de
Pyongyang. Foi a quarta vez em
sete anos que o CS impôs san-
ções contra a Coreia do Norte,
que ontem não contou com o
apoio da China. Pequim, com po-
der de veto no órgão, já havia aju-
dado seu vizinho em outras oca-
siões. / GUSTAVO CHACRA

O Senado americano confir-
mou ontem a nomeação do as-
sessor da Casa Branca para o
contraterrorismo, John Bren-
nan (foto), como diretor da
Agência Central de Inteligência
(CIA), após várias semanas de
adiamentos e pressões.

Por 63 votos a favor e 34 con-
tra, o Senado, dominado pelos
democratas, permitirá que Bren-
nan assuma a direção da agên-
cia à qual ele esteve vinculado
por mais de 25 anos. O senador
republicano Rand Paul, mencio-
nado como candidato à presi-

dência em 2016, passou quase
13 horas discursando na tribuna
do Senado para tentar bloquear
a nomeação de Brennan após
receber documentos sobre o
ataque contra o Consulado dos
EUA em Benghazi, na Líbia.

EUROPA
UE considera sanções
contra o Hezbollah

Capacetes azuis detidos
por rebeldes estão bem

Coreia ameaça
EUA com
ataque nuclear

GUERRA AO TERROR ITÁLIA SÍRIOS

Senado americano confirma nomeação
de Brennan para dirigir a CIA

Berlusconi é condenado
a 1 ano de prisão

Vários dos 21 filipinos das for-
ças de paz da ONU, sequestra-
dos pelos rebeldes sírios na
quarta-feira, afirmaram em ví-
deos postados na internet on-
tem que estão bem, enquanto os
insurgentes sírios relatam con-
frontos com o Exército do dita-
dor Bashar Assad e bombar-
deios na região onde mantêm os
capacetes azuis cativos – próxi-
mo às Colinas do Golan, territó-
rio sírio ocupado por Israel após
a Guerra dos Seis Dias. Os ativis-
tas pedem o cessar dos ataques
para que seus “convidados” se-
jam libertados.

JUSTIN LANE/EFE
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Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

A Coreia do Norte elevou on-
tem o tom de sua retórica béli-
ca e ameaçou, pela primeira
vez, realizar um “ataque nu-
clear preventivo” contra os
EUA, horas antes de o Conse-
lho de Segurança da ONU se
reunir em Nova York para vo-
tar novas sanções econômi-
cas contra o país.

Pyongyang já havia anuncia-
do, na terça-feira, que deixaria
de reconhecer o armistício que
colocou fim à Guerra da Coreia,
em 1953, caso Washington e
Seul não suspendessem exercí-
cios militares conjuntos inicia-
dos há uma semana e previstos
para durar dois meses.

As manobras anuais envol-
vem 200 mil soldados sul-co-
reanos e 10 mil americanos.
Além do treinamento, as ativi-
dades são uma demonstração
de poderio militar, com o objeti-
vo de conter o regime que há
pouco mais de um ano é coman-
dado por Kim Jong-un, que re-
presenta a terceira geração da
dinastia que governa o país des-
de 1948.

A Coreia do Norte diz que as
operações são uma preparação
para a invasão de seu território.
“Como os EUA estão prestes a

começar uma guerra nuclear,
exerceremos o nosso direito de
realizar um ataque nuclear pre-
ventivo contra o quartel-gene-
ral do agressor”, declarou o por-
ta-voz da chancelaria norte-co-
reana. Segundo o texto, tornou-
se “difícil evitar uma segunda
guerra da Coreia”.

Ninguém acredita que Pyong-
yang cumpra a ameaça, já que
um ataque nuclear contra os
EUA significaria o suicídio do
regime, que tem na China seu
maior aliado. Apesar de os dois
países terem lutado lado a lado
contra os americanos na Guer-
ra da Coreia, Pequim condena o
programa nuclear de Pyong-
yang e votou a favor das san-
ções econômicas.

A escalada retórica é interpre-
tada por analistas como uma es-
tratégia de defesa de Kim Jong-
un para forçar os americanos a
negociarem um acordo de paz
com o país. A Guerra da Coreia
terminou há quase 60 anos com
um armistício que estabeleceu a
“completa suspensão de hostili-
dades na Coreia”. O documento
previa que os envolvidos no con-
flito deveriam começar a nego-
ciar um acordo de paz no prazo
de três meses, o que nunca ocor-
reu. Isso significa que, tecnica-
mente, a guerra não acabou.

O acordo de paz determina a
retirada de todas as forças es-
trangeiras da região. “Os EUA
estenderam de maneira delibe-
rada o armistício”, observou ou-
tra nota divulgada pelo gover-
no norte-coreano ontem – os
EUA mantêm 28 mil soldados
na Coreia do Sul.

Apesar da baixa probabilida-
de de um ataque, não há dúvida
de que o regime obteve avanços
em seu programa nuclear des-
de o ano passado. Em dezem-
bro, o país colocou em órbita
um satélite, com a utilização de
um foguete que tem tecnologia
semelhante ao que pode ser uti-
lizado para carregar armas nu-
cleares.

Em fevereiro, Pyongyang rea-
lizou seu terceiro teste nuclear,
com a explosão de uma bomba
mais leve e mais potente que as

detonadas em 2006 e 2009. Ana-
listas, porém, ressaltam que o
país ainda está longe produzir
uma bomba pequena o bastan-
te para ser colocada em um mís-
sil e de ter a habilidade de guiá-
lo a um alvo predeterminado.

Os EUA disseram ontem que
o país é totalmente capaz de se
defender de um ataque nuclear
da Coreia do Norte. Jay Carney,
porta-voz da Casa Branca, afir-
mou que Pyongyang “não con-
seguirá nada por meio de amea-
ças e provocações.”

Portal. Veja a íntegra do artigo
de Lula no ‘NYT’
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Para Dilma e Lula,
tratamento deveria
ter sido em SP
Presidente e ex-presidente quiseram que o líder venezuelano fosse
para o Hospital Sírio-Libanês, mas ele preferiu a discrição de Cuba

Conselho de
Segurança aprova
novas sanções

Pesar. Lula e Dilma prestam honras a Chávez ao lado da filha dele Rosa Virginia (D) e de Maduro

Leonencio Nossa
ENVIADO ESPECIAL / CARACAS

A presidente Dilma Rousseff e
o ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva – que viajaram on-
tem para Caracas – lamenta-
ram a decisão do venezuelano
Hugo Chávez, morto na terça-
feira, de fazer o tratamento
contra o câncer em Cuba. Em
conversas reservadas com as-
sessores, lembraram que o
Hospital Sírio-Libanês, de São
Paulo, referência na área, esta-
va à disposição de Chávez.

Nos últimos anos, Lula e Dil-
ma se trataram no Sírio-Libanês.
O hospital também recebeu para
tratamento contra o câncer o ex-

vice-presidente José Alencar,
morto em 2011, e o ex-presiden-
te do Paraguai Fernando Lugo.

Em uma conversa por telefo-
ne, em julho de 2011, a presiden-
te Dilma fez questão de oferecer
a Chávez o tratamento no Sírio-
Libanês. Naquele momento,
Chávez tinha iniciado o trata-
mento em Cuba, mas, na avalia-

ção de petistas com bom relacio-
namento em Havana, o sistema
de saúde da ilha caribenha não
era o melhor caminho. Eles ava-
liavam que Chávez teria a aten-
ção especial do governo cubano,
mas equipamentos hospitalares
sucateados.

Logo depois do telefonema de
Dilma a Chávez, o então chance-
ler da Venezuela e hoje presiden-
te interino, Nicolás Maduro, es-
teve em Brasília para avaliar a
proposta de tratamento do vene-
zuelano no hospital.

Ao saber que Maduro iria a São
Paulo para conversar com os mé-
dicos do Sírio-Libanês, Lula fez
questão de se encontrar com o
chanceler na capital paulista, pa-

ra reforçar que o Brasil tinha me-
lhores equipamentos e profissio-
nais para fazer o tratamento.

Um contrato entre o governo
venezuelano e o hospital chegou
a ser feito. Chávez, no entanto,
impôs uma série de exigências,
como o sigilo absoluto durante o
tratamento e o controle de entra-
da do hospital. À época, o Planal-
to disse a Maduro que não tinha
como interferir nas normas do
Sírio-Libanês.

Na avaliação de Dilma, de Lula

e de petistas influentes, Chávez
tomou uma decisão ideológica e
política num momento delica-
do. Embora não tenham informa-
ções completas sobre o quadro
clínico de Chávez no momento
da decisão de continuar o trata-
mento em Cuba, em 2011, e sem
descartar a possibilidade de uma
metástase, os petistas discorda-
ram da decisão do líder venezue-
lano de recorrer ao sistema de
saúde de Cuba, numa confiança
absoluta na recuperação e na re-

lação com os irmãos Fidel e Raúl
Castro. Os petistas lembraram
que os médicos do Sírio-Libanês
conseguiram prolongar a vida de
José Alencar, um paciente em si-
tuação complicada.

31 militares

Represália. Conselho de Segurança da ONU aprova por unanimidade sanções mais duras contra o regime norte-coreano

Governo norte-coreano
acusa país de tentar
invadir seu território e de
recomeçar guerra, antes
de ONU votar sanções

FILIPINOS FORAM
MORTOS POR

FORÇAS MALAIAS
EM BORNÉU

● José Dirceu
O presidente do Supremo Tribu-
nal Federal e relator do processo
do mensalão, ministro Joaquim
Barbosa, negou ontem pedido do
ex-ministro da Casa Civil José
Dirceu para viajar a Caracas

ESPECIAL HUGO CHÁVEZ ★ 1954 ✝ 2013
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




