
Momentos depois de ter se regis-
trado para concorrer na eleição
de 14 de abril da Venezuela, o pre-
sidente em exercício Nicolás Ma-
duro prometeu ir a pé, desarma-
do, para as favelas mais perigosas
de Caracas e pedir às gangues pa-
ra baixar as armas. Tanto Maduro
quanto seu adversário, Henrique
Capriles, já se confrontaram so-
bre um tema importante de cam-
panha: os assassinatos diários, as-
saltos armados e sequestros que
fazem do país sul-americano um
dos mais perigosos do mundo.

“Vamos assim, com o peito
nu!”, disse Maduro no evento
de campanha, abrindo seu casa-
co com a bandeira da Venezuela
para revelar uma camiseta ver-
melha estampada com os olhos
do líder falecido Hugo Chávez.

Temores sobre a segurança
pessoal rotineiramente lideram
as pesquisas das preocupações
dos eleitores do país com as
maiores reservas mundiais de
petróleo, apesar dos muitos pro-
gramas iniciados por Chávez du-
rante seus 14 anos de governo
serem destinados a derrubar os
números de homicídios.

Em um relatório na semana
passada, o Programa de Desen-
volvimento da ONU disse que
apenas Honduras, El Salvador,
Costa do Marfim e Jamaica tive-
ram taxas anuais piores que a da
Venezuela, de 45,1 assassinatos
por 100.000 pessoas. A taxa nos
Estados Unidos foi de 4,2.

O governo venezuelano admi-
te que o país sofre mais crimes
violentos do que a maior parte
da região. Mas acusa os políti-
cos de oposição de exagerar o
problema e descaradamente ali-
mentar temores para manchar
a “revolução” socialista de Chá-
vez ■ Reuters

INIMIGOOCULTO

Nova ofensiva de Nova York contra o cigarro

Os Estados Unidos “não põem
obstáculos” a que os países euro-
peus que declararam seu desejo
de entregar armas aos rebeldes
que combatem o presidente sírio
Bashar al Assad o façam, afirmou
ontem o secretário de Estado ame-
ricano, John Kerry. “O presiden-
te (Barack) Obama disse clara-
mente que os Estados Unidos não
põem obstáculos aos países que
tomaram a decisão de fornecer ar-
mas (aos rebeldes), seja na Fran-
ça, no Reino Unido ou outros”,
disse Kerry aos jornalistas.

França e Grã-Bretanha reivin-
dicam à União Europeia a sus-
pensão do embargo a fim de po-
der entregar armas às forças
opositoras na Síria.

O secretário de Estado reiterou
que Obama “avalia e continuará
avaliando todas as opções adicio-
nais disponíveis para alcançar o
objetivo” de “mudar a situação
para al Assad”.

“Assad recebe ajuda dos ira-
nianos, recebe ajuda dos elemen-
tos conectados com a Al Qaeda,
recebe ajuda do Hezbollah e, evi-
dentemente, assistência que lhe
chega através da Rússia”, acres-
centou Kerry. “Se acredita que
pode se salvar usando a força, os
sírios e a região tem um proble-
ma e o mundo inteiro tem um
problema”, concluiu.

Embora na semana passada te-
nha se declarado favorável a um

aumento da ajuda da França e do
Reino Unido aos rebeldes sírios, a
porta-voz da diplomacia america-
na, Victoria Nuland, não tinha se
pronunciado explicitamente a fa-
vor da suspensão do embargo eu-
ropeu sobre as armas, reivindica-
do por Paris e Londres.

Bombardeio no Líbano
Aviões sírios bombardearam pela
primeira vez, ontem, o norte do
Líbano, confirmou a porta-voz

do Departamento, Victoria Nu-
land, que considerou a ação co-
mo uma “escalada significativa”
no conflito interno na Síria. “Ca-
ças do regime e helicópteros dis-
pararam mísseis no norte do Líba-
no, atingindo Wadi al-Khayl, pró-
ximo da cidade fronteiriça de Ar-
sal. Isto constitui uma escalada
significativa na violação da sobe-
rania do Líbano, pela qual o regi-
me sírio é responsável”, decla-
rou à imprensa a porta-voz.

A Síria alertou, na semana pas-
sada que poderia atacar rebeldes
escondidos no vizinho Líbano, ca-
so o Exército libanês não entrasse
em ação contra esses grupos.

Na quinta-feira passada, o
Ministério das Relações Exte-
riores sírio informou ao gover-
no libanês que um “grande nú-
mero” de militantes havia cru-
zado a fronteira no norte do Lí-
bano para a cidade síria de Tel
Kalak. ■ Agências

O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, apresentou um novo projeto

de lei contra o tabaco que propõe que as lojas da cidade não possam exibir

os cigarros à venda. Segundo a prefeitura, Nova York se converteria assim na

primeira cidade dos Estados Unidos na qual os cigarros não ficarão à vista nas

lojas, e sim ocultos por um painel ou uma cortina. “A cidade de Nova York

cortou de maneira espetacular seu número de fumantes. Mas até um novo

fumante é demais. Ainda mais se for um jovem”, afirmou Bloomberg. AFP

Violência
vira tema da
campanha
na Venezuela
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EUA concordam com o envio
de armas aos rebeldes sírios

Apesar do trabalho social do
governo de Hugo Chávez, país é
um dos mais violentos do mundo

Reuters
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PEDIDO DE APOIO CONTRA A INGLATERRA

Manifestação é do secretário de Estado, John Kerry, e pode mudar o rumo do conflito
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Maduro:planode ir de ‘peitonu’
àsperigosasfavelasdeCaracas

John Kerry: todas as opções para “mudar a situação” para o presidente Bashar al Assad
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 mar. 2013, Mundo, p. 38.




