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ITAÚ UNIBANCO

O banco lidera o ranking de reclamações
do Procon de São Paulo. No primeiro
trimestre de 2012, foram registradas
2.647 queixas contra a instituição –
entre elas, cobrança indevida e
irregularidades nos contratos.
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MARVEL COMICS

A editora liberou 700 HQs para download
grátis – o que, a princípio, seria sinal
verde. No entanto, a iniciativa derrubou
diversos servidores de quadrinhos
digitais, prejudicando os leitores e
as demais editoras americanas.

USAIN BOLT

Campeão olímpico, o velocista jamaicano
conquistou o terceiro Laureus, um dos
principais prêmios do esporte mundial –
Bolt também foi vencedor em 2009 e
2010. Desta vez, desbancou Lionel Messi
e Michael Phelps.

“Se há uma coisa em
Washington que não foi
reduzida é a duração
deste jantar – o que
mostra que os cortes
orçamentários não
fazem sentido”
BARACK OBAMA, presidente
americano, espirituoso no jantar de gala
com a alta sociedade de Washington

“Para com isso, Gastão”

“Não sou contra o
ativismo de sofá”
PIERRE LÉVY, filósofo francês,
em entrevista ao Estado via Twitter,
comentando a legitimidade política
das petições online

DOM. 10/3
Referendo nas Malvinas
confirma domínio britânico
Os habitantes das Ilhas Malvinas –
Falklands, para os britânicos – apro-
vam a permanência do território sob o
domínio do Reino Unido, por maioria
absoluta. Participaram 92% dos 1.672
eleitores das ilhas no referendo; 99,8%
disseram “sim” à continuidade britâni-
ca ultramarina. O arquipélago do Atlân-
tico Sul é disputado por Argentina e
Reino Unido desde 1833. O premiê bri-
tânico David Cameron pediu respeito
ao resultado do referendo. “As ilhas
Falklands podem estar a milhares de
milhas de distância, mas são britânicos
até a medula e é isso que querem conti-
nuar sendo”, afirmou Cameron. En-
quanto isso, Cristina Kirchner disse
que não reconhece a validade jurídica
do pleito – uma “paródia”, na expres-
são da presidente argentina. “A ques-
tão Malvinas é uma questão de Esta-
do”, disse Kirchner.

SEG. 11/3
Wilson Fittipaldi morre
aos 92, no Rio
Pai de Emerson e Wilsinho Fittipaldi,
o ex-radialista Wilson Fittipaldi (foto)
morre aos 92 anos no Hospital Copa
D’Or, no Rio de Janeiro, onde estava
internado desde o dia 25 de fevereiro.
O “Barão” foi o fundador da Confede-
ração Brasileira de Automobilismo
(CBA) e o pioneiro na narração de cor-
ridas na rádio. Em 1972, Fittipaldi nar-
rou o primeiro título mundial do filho
Emerson, bicampeão de Fórmula 1 e
campeão da Fórmula Indy.

TER. 12/3
Nasa diz que Marte foi
habitável no passado
A Agência Espacial Americana (Nasa)
revela que uma rocha sedimentar en-
contrada pelo jipe-robô Curiosity na
baía de Yellowknife, na cratera Gale,
em Marte, contém seis elementos quí-
micos (carbono, enxofre, fósforo, hi-
drogênio, nitrogênio e oxigênio) ne-
cessários à existência de vida micro-
biana – o que indica que o planeta já
apresentou condições de habitabilida-
de no passado. Há sete meses em Mar-
te, o Curiosity ainda não encontrou
substâncias orgânicas, que seriam um
sinal inquestionável da existência de
vida nesse território. No entanto, os
cientistas afirmam isso não é mais es-
sencial para dizer que o planeta era
habitável, pois a maioria das bactérias
da Terra também metaboliza substân-
cias inorgânicas. O jipe-robô ainda
tem 17 meses para explorar o solo do
Planeta Vermelho.

QUA. 13/3
Minas descarta investigação
sobre Lula no mensalão
O procurador Leonardo Melo, de Mi-
nas Gerais, descarta a investigação so-
bre as acusações do publicitário Mar-
cos Valério sobre a suposta participa-
ção do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva no mensalão. Assim, Minas
remeteu os papéis para investigação
em Brasília. Para Melo, as declarações
de Valério não acrescentam nada às
apurações e ações em andamento na
Justiça Federal de Minas. Essas declara-
ções se referem ao depoimento do em-
presário à Procuradoria-Geral da Repú-
blica no dia 24 de setembro de 2012,
durante o julgamento da AP 470 no Su-
premo Tribunal Federal – no processo,
o publicitário foi condenado a 40 anos
de prisão. Na época, Valério disse que
o ex-presidente sabia do esquema do
mensalão. Agora os papéis estão com
procuradores de Brasília, que têm in-
vestigações correlatas ao mensalão.

SEX. 15/3
Rio protocola ação contra
nova lei dos royalties
Após a promulgação da Lei dos Royal-
ties, que altera a distribuição dos recur-
sos gerados pela exploração do petró-
leo, o governo do Rio de Janeiro proto-
cola a primeira Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) no Supremo Tri-
bunal Federal, pedindo a derrubada
integral da nova norma. O Rio argu-
menta que royalties são uma compen-
sação e, portanto, não poderiam servir
para distribuir recursos. Ainda na sex-
ta, o governo do Espírito Santo tam-
bém entrou com uma ação no Supre-
mo, questionando a constitucionalida-
de da lei aprovada no Congresso na
semana passada – os parlamentares
derrubaram os vetos da presidente Dil-
ma Rousseff. Com a lei promulgada, os
royalties serão distribuídos de acordo
com a população: em linhas gerais, o no-
vo modelo propõe uma divisão mais
igualitária dos recursos.

Os olhos de Obama
na América Latina
Primeira mulher a comandar a diplomacia dos EUA na região,
Roberta Jacobson tem um desafio: normalizar relações com Cuba
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PAULO SOTERO

Roberta Steinfeld
Jacobson, a diplo-
mata de carreira
confirmada essa
semana pelo Sena-
do dos Estados
Unidos no posto
desecretária de Es-
tado adjunta para
o Hemisfério Oci-

dental, despertou a ira da direita no início
do ano quando telefonou para Nicolás Ma-
duro, já então designado sucessor pelo
moribundo Hugo Chávez, para dizer que
o governo Obama estava aberto ao diálo-
go com Caracas em questões relevantes
para os dois países. Roger Noriega, ex-as-
sessor do arquiconservador Jesse Helms
e um dos predecessores de Roberta no
cargo acusou-a de “legitimar o regime nar-
co-autoritário” da Venezuela. Noriega es-
bravejou que Washington deveria impor
um compromisso dos bolivarianos com a
democracia como precondição para con-
versar com Maduro e também pediu ao
Congresso que pusesse um ponto final ao
intolerável gesto diplomático.

Primeira mulher a comandar a diploma-
cia de Washington para a região, Roberta
respondeu com clareza: “Sim, estamos sem-
pre interessados em ter uma relação produti-
va com a Venezuela, a começar pelo comba-
te aos narcóticos, e para ter uma relação pro-
dutiva é preciso conversar com as pessoas”.

Algumas semanas mais tarde, em conver-
sa com o subsecretário do Itamaraty para a
América do Sul, Antonio Simões, com
quem entabulara diálogo sobre a transição
em Caracas, a diplomata usou de ironia pa-
ra comentar declarações públicas do asses-
sor internacional da presidente Dilma
Rousseff, Marco Aurélio Garcia, sobre a
aplicação das regras constitucionais que re-
gem a sucessão presidencial na Venezuela.
“Nós não vamos interpretar a Constituição
da Venezuela para os venezuelanos”, disse
Roberta a Simões. Intuição feminina ou,
simplesmente, bom senso? Roberta não sa-
bia, mas, àquela altura, Dilma Rousseff já
havia repreendido seu assessor por ingerir-
se publicamente nos assuntos internos do
país vizinho.

Especialista em México, Roberta serviu
como vice-embaixadora no Peru, onde diri-
giu a seção de planejamento político e coor-
denação, e foi a segunda da subsecretaria
que agora comanda. No início da década de
80, antes de iniciar a carreira no departa-

mento do Estado, trabalhou no Centro de
Desenvolvimento Social e Assuntos Huma-
nitários das Nações Unidas. É autora de arti-
gos sobre os esforços da ONU para eliminar
a discriminação contra as mulheres. Forma-
da pela Universidade Brown, com mestrado
em Direito e Diplomacia da Escola Flecther ,
da Universidade Tufts, é autora de um livro
sobre “A Teologia da Libertação como uma
Ideologia Revolucionária”.

Durante o governo de George W. Bush,
tempo em que o exercício da política exter-
na americana passou ao largo da diploma-
cia, Roberta não escondia dos amigos sua
angústia ante a crescente militarização da
ação externa do país e a perda de espaço do
Departamento de Estado para o Pentágono
dentro do governo. Confirmada agora no

cargo que já ocupava interinamente des-
de julho de 2011, quando Thomas Shan-
non foi nomeado embaixador no Brasil,
Roberta chefiou a seção de assuntos cuba-
nos, experiência que a biologia poderá
tornar utilíssima nos próximos três anos
e meio. É uma hipótese que, a confirmar-
se, testará o talento e a paciência dessa
habilidosa diplomata para lidar com a o
lobby anticastrista que bloqueia há déca-
das a inexorável normalização das rela-
ções de Washington com Havana.
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PAULO SOTERO, JORNALISTA, É DIRETOR DO

BRAZIL INSTITUTE DO WOODROW WILSON

INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS,

EM WASHINGTON

“Foi o maior
linchamento público,
o maior estupro, que
uma instituição já teve
neste País, como se o
Corinthians fosse o
culpado de tudo”
ANDRÉS SANCHEZ, ex-presidente do
Corinthians, sobre as punições impostas
ao time após a morte do garoto
boliviano Kevin Espada, em Oruro

“Eu, sim, tenho mulher,
ouviram? Eu gosto
de mulheres”
NICOLÁS MADURO, presidente
venezuelano interino, fazendo insinuações
sobre a sexualidade do candidato opositor,
Henrique Capriles

Frases
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FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO, ex-presidente
(PSDB), sobre a antiga
“picuinha” com Luiz
Inácio Lula da Silva (PT)

“Se um homem quer ter
relações com sua vaca,
perdoamos. Mas não
podemos aceitar”
HIDEKAZU TAKAYAMA, deputado
federal (PSC-PR), posicionando-se sobre a
homossexualidade, durante sessão da
Comissão de Direitos Humanos

ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO

REPRODUÇÃO

“Uma vez, Chico Caruso
me disse que as pessoas ficam
aflitas porque não vão mais ser
caricaturadas. Lula quer ser
caricaturado. Ele me dá um
beliscão, pra eu dar outro nele”

“Ele estava de
samba-canção preta.
O go-go boy usa
Zorba branca”
NIRDO ARTUR LUZ, prefeito interino de
Palhoça (SC), cidade alvo de inquérito por
contratar um go-go boy na festa do Dia
Internacional da Mulher. Segundo Luz, o
rapaz era apenas um modelo fotográfico
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DILMA ROUSSEFF, presidente, tentando “tranquilizar” o ministro Gastão Vieira
(Turismo), um dos inseguros com as possíveis mudanças com a reforma
ministerial. A presidente disse que ainda não é o momento de tratar desse assunto

Verve. Marco
Aurélio Garcia
sentiu a ironia de
Roberta: ‘Nós não
vamos interpretar
a Constituição da
Venezuela para
os venezuelanos’

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO

O que passou

Personagem

Semáforo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 mar. 2013, Aliás, p. J2.




