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Um avião de caça do Irã tentou
abater esta semana um drone
dos EUA que voava sobre o Gol-
fo Pérsico, segundo disseram à
rede de TV CNN, em condição
de anonimato, três fontes ameri-
canas. Ainda de acordo com a
emissora, o avião não tripulado
deslocava-se em espaço aéreo
internacional, perto de Omã,
quando o caça iraniano se apro-
ximou. O drone dos EUA dei-
xou a região e não houve ne-
nhum disparo. No ano passado,
o Irã apresentou ao mundo um
avião-robô americano que teria
sido abatido em seu território.

IRAQUE
Caça tenta abater drone
americano sobre Golfo

O governo de Botsuana descul-
pou-se ontem por ter afirmado
que o primeiro-ministro
eleito do Quênia, Uhu-
ru Kenyatta, seria
banido do país caso
não cooperasse
com as investiga-
ções do Tribunal
Penal Internacional
(TPI). Eleito na se-
mana passada com
50,07% dos votos, Kenyat-
ta é investigado pela corte inter-
nacional por supostamente ter
incentivado a violência após a
eleição queniana de 2007.

O primeiro-ministro da Grã-
Bretanha, David Cameron,

anunciou que um impasse
haviam paralisado o

comitê multipartidá-
rio que discutia a
regulação da im-
prensa britânica e,
portanto, seu gover-

no faria uma propos-
ta unilateral sobre o

setor. Os debates sobre
o controle da mídia foram

instaurados após vir à tona o
escândalo das escutas ilegais do
jornal News of the World, do mag-
nata Rupert Murdoch.

● Embora tenha atraído apenas
4 dos 20 chanceleres convida-
dos, o encontro do dia 11 da
União das Nações Sul-America-
nas (Unasul) e da Aliança Boliva-
riana para as Américas (Alba) em
Guayaquil, no Equador, terminou
sem acordo sobre a reforma da
Comissão Interamericano de Di-
reitos Humanos (CIDH). Os EUA,
países do Caribe e o Panamá pro-
testaram por terem sido excluí-
dos e a declaração final foi des-
considerada pela maioria dos

membros da OEA. Diplomatica-
mente, a iniciativa do chanceler
do Equador, Ricardo Patiño, foi
um fracasso. O objetivo era con-
vencer países sul-americanos e
bolivarianos a somarem forças
em favor de uma reforma radical
da CIDH formulada pela Nicará-
gua, que ocupa a presidência tem-
porária do Conselho Permanente
da OEA. No entanto, muitos paí-
ses já estavam satisfeitos com as
reformas aplicadas pela própria
CIDH. Além disso, os EUA recla-
maram de não terem sido convi-
dados como observadores em
Guayaquil. O Panamá condenou a
exclusão dos centro-americanos
da discussão e o Canadá protes-
tou contra a iniciativa. / D.C.M.

Ações coordenadas no centro
de Bagdá provocaram a morte
de pelo menos 25 pessoas perto
da fortificada Zona Verde, onde
se encontram várias embaixa-
das ocidentais. Nenhum grupo
assumiu a autoria dos ataques,
com bombas e tiros, mas insur-
gentes islâmicos sunitas têm
redobrado seus esforços para
atingir o governo iraquiano, lide-
rado por xiitas, e fomentar um
conflito sectário. Os atentados
foram lançados em plena luz do
dia, intensificando a preocupa-
ção com relação à frágil seguran-

ça do Iraque. Segundo a polícia,
dois carros-bomba explodiram
perto do Ministério da Justiça,
que também foi atacado a tiros,
e um suicida detonou os explosi-
vos que levava consigo perto do
Ministério do Interior.

QUÊNIA
Botsuana se retrata
após ameaça a premiê

Kerry anuncia viagens
a países asiáticos

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O destino da Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos
(CIDH) será decidido hoje com
a conclusão da proposta de refor-
ma da instituição por grupo de
trabalho da Organização dos Es-
tados Americanos (OEA). A cria-
ção desse grupo, na quarta-feira,
foi uma manobra para driblar os
países bolivarianos, ansiosos
por limitar o alcance da CIDH,
ainda ameaçada de asfixia finan-
ceira e de se ver obrigada a disper-
sar-se do foco original.

A criação do grupo de trabalho
foi uma espécie de “golpe” dos
países interessados em poupar a
CIDH de mudanças radicais exi-

gidas por Venezuela, Equador e
Nicarágua. México, Peru e Brasil
manobraram as discussões para
retirar a reforma da CIDH das
mãos do atual presidente do Con-
selho Permanente, o embaixa-
dor nicaraguense Denis Monca-
da. O grupo de trabalho, presidi-
do pelo embaixador mexicano,
Joel Antonio Hernández, tem
até hoje para concluir a tarefa.

O grupo, oficialmente, vai tra-
balhar sobre a proposta nicara-
guense, que prevê a eliminação
do único instrumento de força
da CIDH, a medida cautelar. A
maioria de seus membros está sa-

tisfeita com todas as mudanças
propostas pela comissão, até
mesmo para disciplinar a aplica-
ção das medidas cautelares. “Va-
mos, na verdade, triturar o texto
da Nicarágua”, afirmouum diplo-
mata envolvido nas conversas.

ONGs de direitos humanos,
sob a liderança do Centro pela
Justiça e o Direito Internacional
(Cejil), alertaram ontem para o
fato de haver “armadilhas” nas
propostas menos incisivas de re-
forma da CIDH. Em especial, na
proibição de receber doações de
países não membros e na promo-
ção, dentro de dois anos, de uma
reavaliação da reforma.

A CIDH é dependente de doa-
ções. Venezuela, Nicarágua e
Equador argumentam que esses
aportes, na maioria destinados à
Relatoria de Liberdade de Ex-
pressão, são uma interferência
externa no sistema. As ONGs
não se opõem às proibições de
aportes externos desde que a
OEA garanta orçamento digno à
Comissão e à Corte de San José.

“A liberdade de expressão é a
primeira vítima de um governo
com tendência autoritária. Sua
restrição é sempre um sinal de
alerta. Por isso, esses países que-

rem restringir o financiamento
dessa relatoria”, afirmou David
Dávila, assessor da Unidade de
Proteção dos Defensores dos Di-
reitos Humanos, da Guatemala.

Em 2012, a CIDH recebeu US$
4,8 milhões da OEA – 5,6% dos
fundos da organização – e a Cor-
te de San José, US$ 2,2 milhões.
No total, o sistema interamerica-
no de direitos humanos foi finan-
ciado com US$ 6,6 milhões vin-
dos da OEA, valor 8,65% maior
que o de 2011. Neste ano, terá
US$ 8 milhões, dos quais US$ 5,3
milhões para a CIDH e US$ 2,7
milhões para a Corte.

Estimativas da Cejil mostram
que seriam necessários US$ 20
milhões neste ano para a CIDH
cumprir seu plano estratégico,
que prevê visitas para investiga-
ção de denúncias e elaboração
de relatórios. Sem os recursos
doados por seus membros e pela
União Europeia, o orçamento do
sistema não cobriria nem mes-
mo a folha de pagamento.

“Os países da OEA estão falan-
do em muita coisa, mas não nas
prioridades da CIDH e da Corte
de São José, que são garantir os
fundos necessários para que elas
funcionem e para que suas deci-
sões sejam cumpridas”, disse
Carmem Herrera, da Advogados
e Advogadas pela Justiça e os Di-
reitos Humanos.

IRÃ GRÃ-BRETANHA EUA

Brasil tira força de bolivarianos em reforma da OEA

● Dias depois de anunciar que
Hugo Chávez seria embalsama-
do e exposto ao público, a exem-
plo do que foi feito com líderes
comunistas como Vladimir Lenin
e Mao Tsé-tung, Nicolás Maduro
voltou atrás. A razão é que o pro-
cesso levou tempo demais para
começar. Chávez morreu no dia
5 e o caixão deve ser fechado
hoje e levado provisoriamente a
um museu em honra de sua revo-
lução bolivariana.

Alguns veículos de comunica-
ção especulam que ele pode ser
levado depois a sua cidade natal,
Sabaneta de Barinas, e sepulta-
do ao lado do túmulo da avó.

Na terça-feira, a Assembleia
Nacional adiou uma votação para
decidir se convoca ou não um
referendo que permita que o pre-
sidente seja enterrado no Pan-
teão dos Heróis da Venezuela, ao
lado do libertador Simón Bolívar
e outras figuras históricas. A
atual lei prevê que isso só pode-
ria ocorrer daqui a 25 anos. / EFE

Ataques coordenados, a tiros e com
bombas, deixam 25 mortos em Bagdá

REUTERS

Governo fará proposta
para regular imprensa

O secretário de Estado america-
no, John Kerry, pretende visitar
Coreia do Sul, Japão e China em
meados de abril e, em junho,
planeja um giro pelo Sudeste
Asiático, onde deverá participar
de uma cúpula regional. A deci-
são de Kerry fazer sua primeira
viagem ao exterior para Europa
e Oriente Médio após assumir o
cargo tinha levantado dúvidas
na Ásia sobre seu compromisso
com a região. Segundo o Depar-
tamento de Estado, Kerry vai à
reunião do G-8, em Londres,
antes de seguir para Seul, Tó-
quio e Pequim.

Capriles desafia
Maduro ao debate
em meio a ofensas
Oposicionista pede desculpas à família de Chávez por insinuar que
presidente morrera em Cuba e queixa-se de vinculação ao nazismo

Reunião termina
com protesto dos
EUA em Guayaquil

Embalsamamento
de Chávez teria se
tornado impossível

38

Promoção. Maduro grava programa de TV, o Diálogo Bolivariano, similar ao de Chávez
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● Fora de foco

Com manobra para evitar
esvaziamento, países
concluem hoje plano de
mudança em comissão
de direitos humanos

CARACAS

O candidato da oposição à pre-
sidência da Venezuela, Henri-
que Capriles, voltou a desafiar
ontem seu rival nas eleições
de 14 de abril, o presidente in-
terino Nicolás Maduro, a um
debate público, após ter pedi-
do desculpas à família e cola-
boradores do presidente Hu-
go Chávez por ter duvidado da
data da morte dele. Maduro
condicionou o sim ao convite
à retratação do rival, mas ou-
tros líderes chavistas disse-
ram que ela não foi suficiente.

“Se alguma palavra minha não
foi bem entendida, ou feriu os
sentimentos dos parentes do
presidente, aqui está meu pedi-
do de desculpas”, disse Capriles
a uma rádio local. “Vamos deba-
ter, Nicolás. É o que o país quer.
Temos um mês para fazê-lo. Va-
mos debater sobre violência ur-
bana, economia, desemprego e
as expropriações.”

O candidato opositor ainda
acusou Maduro de mentir aos ve-
nezuelanos. Capriles disse que
foi seu atual adversário – e não
Chávez – quem tomou as deci-
sões de governo nos últimos três
meses, quando o líder bolivaria-
no esteve em Cuba se recuperan-
do de sua última cirurgia contra
um câncer, que acabou causan-
do sua morte.

“Nicolás não tem resposta pa-
ra nada. O país não precisa de
mais improvisação. Maduro tam-
bém tem de pedir perdão, pois
mentiu quando disse que Chá-
vez decidiu desvalorizar o bolí-
var em fevereiro”, declarou. “Já
temos cem dias do governo Nico-
lás e veja como está o país. Ele é
uma imitação ruim do presiden-
te Chávez.”

Por meio de sua conta no Twit-
ter, o ex-ministro de Comunica-
ção e Informação Andrés Izarra
criticou as declarações de Capri-
les e ofendeu o candidato. “Já fa-
lou o ‘princeso’ (sic). Quer deba-
ter, sem se desculpar. É um cana-
lha e está com medo”, escreveu.
Mais cedo, Maduro tinha dito
que se o oposicionista se retra-
tasse e pedisse perdão à família
do presidente pensaria em parti-

cipar de um debate público.
A nova campanha eleitoral ve-

nezuelana tem sido marcada pe-
la troca de ofensas e acusações.
Nos últimos dias, Maduro acu-
sou Capriles de ser fascista, na-
zista e insinuou que o rival seria
homossexual.

A acusação irritou Capriles –
que descende de sobreviventes
do Holocausto – e grupos que mi-
litam pelos direitos da comuni-
dade gay. “Cada vez que alguns
desses senhores me qualifica
dessa maneira, insulta meus bisa-
vós, que morreram na Polônia,
pois foram assassinados pelos
nazistas em um campo de con-
centração”, disse o candidato.
Em resposta, um jornal crítico
ao chavismo publicou uma foto-
montagem de Maduro ao lado de
Adolf Hitler.

Críticas. Membros de uma orga-
nização que defende direitos
dos homossexuais na Venezuela
criticaram ontem as declarações
do presidente interino em refe-
rência a seu rival na eleição de
abril, que consideraram desres-
peitosas às políticas de inclusão
sexual do presidente Hugo Chá-
vez, morto na semana passada.

Em um ato de campanha, Ma-
duro disse: “Eu, sim, tenho mu-
lher. Eu gosto de mulheres.” Ca-
priles, de 40 anos, é solteiro.

“As palavras não são respeito-
sas nem em relação aos gays nem
às mulheres”, disse Angel Ger-
mán, da organização Força pela
Igualdade. “Queremos lembrar
Maduro de que Chávez nunca se
meteu com os gays e promoveu
políticas de inclusão.”

No ano passado, Maduro, en-
tão vice-presidente, teve de se re-
tratar por comentários que fo-
ram considerados como homo-

fóbicos.
Ontem, milhares de venezue-

lanos ainda aguardavam em qui-
lométricas filas uma oportunida-
de para dar adeus ao líder boliva-
riano. Hoje, o corpo deve ser tras-
ladado da Academia Militar do
Forte Tiúna para o Museu Mili-
tar, em Caracas. Espera-se nova-
mente que uma multidão acom-
panhe o féretro pelas ruas da ca-
pital.

‘Alô, Maduro’. O presidente in-
terino estreou ontem um progra-
ma na TV estatal venezuelana si-
milar ao Alô, presidente, de Hugo
Chávez. Batizado de Diálogo Boli-
variano, o programa tem como
objetivo, segundo o próprio pre-
sidente interino, “dialogar com
a população” e contará com re-
presentantes de todos os seto-
res da sociedade, como campo-
neses, operários e empresários.

Ele não esclareceu, no entanto,
qual será a frequência do progra-
ma, nem se terá uma data fixa.

Maduro, de 50 anos, que por
muitos anos trabalhou como mo-
torista de ônibus, quis demons-
trar sua habilidade e dirigiu on-
tem um ônibus que transportou
até um conjunto habitacional re-
cém-inaugurado dezenas de be-
neficiado com casas populares. /

EFE e REUTERS

CARMEM HERRERA
ADVOGADOS E ADVOGADAS PELA
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
“Os países estão falando
em muita coisa, mas não
nas prioridades da CIDH
e da Corte de São José”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




