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O parlamento líbio aprovou
ontem uma lei que proíbe fun-
cionários do regime de Mua-
mar Kadafi de ocuparem car-
gos políticos. A votação veio
uma semana depois de milícias
que apoiam a lei cercarem os
ministérios da Justiça e das Re-
lações Exteriores e afirmarem
que não sairiam até o projeto
ser aprovado. A decisão pode
afetar autoridades de alto esca-
lão do governo, incluindo o pre-
miê, Ali Zeidan, que era diplo-
mata. Grupos de direitos huma-
nos dizem que a medida é de-
masiadamente radical.

Oficiais de Kadafi são
proibidos de ter cargos

Militares da
Venezuela farão
papel de polícia
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Número de mortos em
Daca sobe para 610

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

O Equador anunciou ontem for-
malmente sua pretensão de ade-
rir ao Mercosul. O país era um
dos três ainda em negociação

para ingressar no bloco sul-ame-
ricano, mas, na última reunião
do bloco, em dezembro, o presi-
dente Rafael Correa levantou di-
ficuldades sobre o processo, es-
pecialmente sobre o regime al-
fandegário ao qual o Equador te-

ria que se adequar.
O protocolo formal de ade-

são deverá ser assinado na pró-
xima reunião, em julho, no Uru-
guai. Depois disso, a inclusão de
Quito ainda terá de ser aprova-
da pelos Parlamentos de todos
os cinco membros atuais – in-
cluindo o Paraguai, atualmente
suspenso, mas que deve ser rein-
tegrado no segundo semestre.

Em dezembro, Correa afir-
mou que seu governo tem “coin-

cidências ideológicas” com os
demais participantes do grupo,
mas que, para o Equador, que
não possui uma moeda nacio-
nal, o que sobra para corrigir po-
tenciais problemas no setor ex-
terno é a política comercial, que
seria limitada com a adesão ao
bloco. A avaliação, agora, é que
as mudanças não seriam tão sig-
nificativas a ponto de ofuscar
os benefícios da adesão.

O Equador negociava desde

2009 o ingresso no bloco, junta-
mentecom a Bolívia. Em dezem-
bro, quando não se esperava
uma resposta positiva de ne-
nhum dos dois países, o presi-
dente boliviano chegou a Brasí-
lia disposto a assinar imediata-
mente a adesão, o que fez a Bolí-
via passar a ser considerada o
“sexto membro” do Mercosul,
ainda que em processo de ade-
são. Ainda negociam o ingresso
no bloco: Suriname e Guiana.

O bloco passa por um mo-
mento de rápida transição.
Com a eleição no mês passado
do colorado Horacio Cartes, o
Paraguai deve ser plenamente
reincorporado ao grupo. A pre-
sidência rotativa do Mercosul,
atualmente com o Uruguai, pas-
sará no segundo semestre para
a Venezuela, incorporada em ju-
nho à revelia dos paraguaios,
que haviam acabado de ser sus-
pensos do bloco.

O inimigo interno
Irmãos Tsarnaev expuseram a histeria dos EUA diante do terrorismo
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Equador pedirá em julho
entrada no Mercosul
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A Frente Nacional venceu on-
tem as eleições legislativas da
Malásia, estendendo seu domí-
nio de 56 anos. A comissão elei-
toral confirmou que o grupo
do primeiro-ministro Najib
Razak (foto) ultrapassou os 112
assentos necessários para con-
quistar a maioria no Parlamen-
to, de 222 lugares. O líder da
oposição, Anwar Ibrahim, acu-
sou o partido de fraude genera-
lizada, antes e depois das elei-
ções. Cerca de 80% dos eleito-
res votaram, segundo as autori-
dades. Com o resultado, o pri-
meiro-ministro pediu aos ma-
laios que aceitem a vitória de
sua coalizão.

Após 56 anos no poder.
coalizão é reeleita

Após 11 dias do desabamento
de um prédio com cinco fábri-
cas de roupas em Daca, capital
de Bangladesh, o número de
mortos ultrapassou 610. Na
quarta-feira, autoridades ha-
viam informado que 149 pes-
soas ainda estavam desapareci-
das, mas, desde então, mais de
200 corpos foram retirados
dos escombros. A expectativa
é que a cifra continue a aumen-
tar. O desastre já é o pior na
história da indústria têxtil, su-
perando o incêndio que matou
146 trabalhadores em uma fá-
brica de Nova York, em 1911.

CARACAS

O governo do presidente Nico-
lás Maduro usará as Forças Ar-
madas para tentar conter a epi-
demia de violência que se alas-
trou pela Venezuela nos últi-
mos anos. A informação foi reve-
lada ontem pelo ministro do In-
terior de Caracas, Miguel Rodrí-
guez, em entrevista a uma rede
estatal de TV venezuelana.

A ideia, disse o ministro, é
unir tropas do Exército, Força
Aérea e Marinha aos policiais da
Guarda Nacional venezuelana,
para que todos saiam às ruas
contra o crime comum. Rodrí-
guez, entretanto, não detalhou
como nem quando ocorrerá es-
sa integração das forças, mas
disse estar otimista e esperar
que os índices de violência
caiam “com rapidez”.

Segundo um estudo publica-
do recentemente pelo Progra-
ma de Desenvolvimento das Na-
ções Unidas (Pnud), a Venezue-
la tem a quinta maior taxa de
homicídio no ranking global,
atrás apenas de Honduras, El
Salvador, Costa do Marfim e Ja-
maica. Caracas é considerada
uma das mais perigosas cidades
do mundo.

Espião? O ministro do Inte-
rior também rebateu as declara-
ções do presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, a respeito do cida-
dão americano detido na Vene-
zuela sob acusações de espiona-
gem. Em viagem à Costa Rica,
Obama dissera que o caso con-
tra Timothy Tracy, um cineasta
de 35 anos, é “ridículo”.

O governo venezuelano con-
tinua a afirmar que o americano
estava a serviço da inteligência
de Washington. Rodríguez dis-
se que Tracy era seguido por
agentes de espionagem de Cara-
cas desde o fim de 2012 e, nesse
período, o cineasta encontrou-
se com líderes da oposição para
tentar derrubar o governo cha-
vista.

“Essas grandes potências
que fazem esse tipo de traba-
lho, de espionagem, utilizam
muito fachadas de cineasta, do-
cumentarista, fotógrafo e jorna-
lista”, justificou o ministro do
Interior. “Dessa forma, podem
ir a qualquer lugar.” Na sexta-
feira, o presidente Maduro ha-
via afirmado que Obama é o
“chefe maior dos diabos”. /

REUTERS e AFP

S alvo uma revelação
inesperada, não existe
muita coisa mais a ser

conhecida a respeito dos ir-
mãos Tsarnaev, que ataca-
ram Boston. Tamerlan, que
morreu no tiroteio com a po-
lícia, parece se ajustar ao per-
fil do “perdedor radical”. E
seu irmão mais jovem,
Dzhokhar, que se recupera
em um hospital enquanto
aguarda julgamento, parece

ser um seguidor patético que
agiu menos por convicção e
mais por amor fraterno.

O perdedor radical é o tipo de
indivíduo que se sente vítima
de um mundo indiferente. Essa
sensação de rejeição em alguns
casos transforma-se num arre-
batado desejo de vingança.

No caso de Tamerlan, um bo-
xeador de talento, ele teve nega-
da a chance de se tornar um cam-
peão porque ainda não era cida-

dão americano. O islamismo ra-
dical lhe ofereceu uma causa
pronta para morrer por ela.

Mais interessante, e muito
alarmante, foi a reação nos Esta-
dos Unidos aos atentados, que
causaram a morte de três pes-
soas e ferimentos em 264. Mes-
mo depois da morte de Tamer-
lan, e com Dzhokhar ferido, as
autoridades decidiram fechar a
cidade inteira. O transporte pú-
blico foi totalmente interrompi-

do, lojas e empresas baixaram
as portas e os moradores recebe-
ram ordens para não deixar
suas casas.

Se dois jovens perturbados
com bombas caseiras improvi-
sadas conseguem causar esse
impacto, podemos imaginar co-
mo agora o seu exemplo é tenta-
dor para outros radicais, pois
mostra o quão vulnerável pode
ficar uma cidade moderna quan-
do seus líderes se apavoram.

Visão de guerra. A reação ex-
trapolada foi ainda mais curio-
sa porque naquele momento o
Senado americano debatia um
projeto que dificultaria a com-
pra de armas por assassinos de-
clarados ou pessoas mental-
mente perturbadas, ou a aquisi-
ção por indivíduos de armas
normalmente usadas somente
numa guerra.

Mas ao que parece os america-

nos conseguem tolerar uma so-
ciedade em que alunos de esco-
las e outros inocentes são regu-
larmente assassinados com ar-
mas adquiridas no mercado
aberto, mas irrompem numa
histeria quando as mortes são
cometidas por pessoas rotula-
das como “terroristas”.

Pior, diversos senadores re-
publicanos, incluindo John
McCain, exigem que Dzhokhar
Tsarnaev, que é cidadão ameri-

cano, seja desprovido dos
seus direitos e levado a um
tribunal militar para ser julga-
do como “combatente inimi-
go”, como se o estudante de
19 anos fosse um soldado nu-
ma guerra contra os EUA.

O ex-presidente George
W. Bush certa vez definiu o
terrorismo com uma expres-
são do ódio da liberdade ame-
ricana. Mas quando o terro-
rismo redunda em tortura,
uma política de vigilância e
ameaças aos direitos legais, o
governo está prejudicando
muito mais a liberdade dos
americanos do que qualquer
terrorista esperaria um dia
conseguir. /TRADUÇÃO DE
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COMPRE FÁCIL SEU HOTEL NO BRASIL

(1) Todos os valores apresentados são por pessoa, em acomodação dupla, exceto Orlando, em acomodação quádrupla, não incluem taxas e impostos e são sempre “a partir de”. Ofertas válidas até 13/05/2013, exceto feriados. Datas de hospedagens, 
alterações e ofertas sujeitas a disponibilidade de lugares no ato da reserva do hotel sem aviso prévio. Pagamento em até 12x sem juros válido apenas para os cartões MasterCard e American Express e com juros nos cartões de crédito Visa e Diners. A 
possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros está disponível no site e é limitada a alguns hotéis. Valores anunciados “a partir de”. Preços anunciados em dólares convertidos ao câmbio referencial de US$ 1,00 = R$ 2,00, do dia 30/04/2013, 
e serão convertidos com base no câmbio do dia do fechamento da compra. Preços e condições sujeitos a disponibilidade e alterações sem aviso prévio, de acordo com os assentos promocionais nos voos, podendo, ainda, mudar segundo a data 
de saída, que é determinada exclusivamente por cada companhia aérea ou hotel. Demais regras, formas de pagamento, condições para reembolso e cancelamento, consultar o site www.decolar.com ou nossa central de atendimento. Ofertas 
válidas somente na data da publicação. Slogan “O melhor preço garantido” equivale à oferta das melhores tarifas em voos, não inclusos taxas de embarque e/ou impostos e taxas de serviço. Fotos e datas do buscador meramente ilustrativas. 

HOTEL
CAMPOS DO JORDÃO HOTEL ASTÓRIA

(1)

a partir de

R$ 79
CAFÉ DA

MANHÃ GRÁTIS

Todas as diárias são por pessoa em acomodação dupla. Tarifas com taxas e impostos não inclusos.

Todas as diárias são por pessoa, em acomodação dupla, exceto Orlando, em acomodação quádrupla. Tarifas com taxas e impostos não inclusos.

COMPRE FÁCIL SEU HOTEL NO MUNDO

HOTEL
BUENOS AIRES 
Arroyo Towers

30US$

a partir de

R$
 60

(1)

12X
em até

SEM JUROS

12X
em até

SEM JUROS

HOTEL
FLORIANÓPOLIS 
Intercity Premium 

118R$

a partir de

(1)

HOTEL
BELO HORIZONTE 
Dayrell Hotel 

155R$

a partir de

(1)

HOTEL
FOZ DO IGUAÇU
 Del Rey Foz

88R$

a partir de

(1)

HOTEL
GRAMADO 
 Aardvark Inn 

90R$

a partir de

(1)

HOTEL
CURITIBA 
Centro Europeu Tourist 

95R$

a partir de

(1)

HOTEL
MONTEVIDÉU 
Viewport Montevideo 

24US$

a partir de

R$
 48

(1)

HOTEL
PUNTA CANA 
 Whala Bavaro 

33US$

a partir de

R$
 66

(1)

HOTEL
MIAMI 
Ramada Miami Airport North 

43US$

a partir de

R$
 86

(1)

HOTEL
ORLANDO 
Roomba Inn & Suites

14US$

a partir de

R$
 28

(1)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A9.
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