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DA REDAÇÃO

O
p r i m e i r o - m i n i s t r o
britânico, David Ca-
meron, teve sua lide-
rança política ques-

tionada, depois de ceder à
pressão de membros de seu
partido, o Conservador, para
que apresente proposta de
legislação para um referendo
sobre a permanência da Grã-
Bretanha na União Europeia.

Poucas horas depois de o
presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, ter aler-
tado contra a pressa para sair
da UE,  Cameron,  que está
nos Estados Unidos com o
príncipe Harry, foi forçado
por uma rebelião em seu par-
tido a prometer um projeto
de lei que abriria caminho
para uma votação sobre a
União Europeia.

Quanto mais Cameron ce-
de aos parlamentares euro-
céticos, mais eles exigem, o

que aprofunda a batalha de
25 anos no partido sobre a
questão da UE e mina suas

chances de levar a legenda à
vitória nas eleições gerais,
previstas para 2015.

Divisões sobre a Europa
contribuíram para a derru-
bada dos dois primeiro-mi-
nistros conservadores, Mar-
garet Thatcher e John Major,
e muitos políticos compa-
ram a posição de Cameron à
de Major, cujo mandato foi
marcado por disputas rela-
cionadas à União Europeia.

Votação

"Não há como Cameron
ceder algo mais porque ele
estaria minando a própria
posição", afirmou a porta-
voz de Major, Sheila Gunn.

Os conselheiros de Came-
ron esperam que uma pro-
posta de lei para votação so-
bre a  UE encerre as  diver-
gências que vêm prejudican-
do o par t ido.  No entanto,
opositores dizem que, ao ce-
der numa questão tão grave,
Cameron perdeu o controle
do par t ido e  aumentou as

chances de um desafio à sua
liderança.

Um porta-voz do governo
britânico insistiu que Came-
ron continua no cargo e ne-
gou a ideia de que o governo
esteja mergulhado no caos.
"A fraqueza de David Came-
ron fez com que a questão
europeia  se  tor nasse uma
questão sobre sua lideran-
ça", disse o porta-voz do Par-
tido Trabalhista para rela-
ções exteriores, Douglas Ale-
xander.

A proposta de Cameron
de um projeto de lei repre-
sentou um recuo da promes-
sa feita por ele, em janeiro,
de renegociar os termos da
adesão britânica à UE e, de-
pois, realizar um referendo
até o final de 2017. Alguns
p a r l a m e n t a re s  p e d i ra m
mais concessões e a mídia
local informa que ele pode
ter sua liderança contesta-
da. (Com agências)

Liderança questionada
ZONA DO EURO
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Cameron e Harry passeiam de ônibus turístico em Nova York
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A Rússia declarou perso-
na non grata um diplomata
dos Estados Unidos acusa-
do de tentar recrutar um
oficial da inteligência russa
e determinou que ele deixe
o país. "Ações provocativas
como essas no espírito da
Guerra Fria não promove-
rão de forma alguma os for-
talecimento de confiança
mútua", disse o Ministério
de Relações Exteriores de-
pois de a agência de segu-
rança russa ter informado
que flagrou um funcionário
da CIA tentando recrutar
um agente russo para que
colaborasse com os EUA.

O anúncio ocorre dias
depois de uma visita do se-
cretário norte-americano
de Estado, John Kerry, à Rús-
sia, ocasião em que os dois
governos anunciaram a in-
tenção de realizar uma con-
ferência de paz com a Síria.

O Serviço Federal de Se-
gurança disse que Ryan Fo-
gle, terceiro secretário da
embaixada dos EUA em
Moscou, foi detido durante
a madrugada com um
"equipamento técnico es-
pecial", um disfarce, uma
grande quantia em dinhei-
ro e instruções para recru-
tar seu alvo.

A FSB, agência russa de
inteligência, disse que Fo-
gle trabalhava para a CIA, e
que foi entregue a funcio-
nários da embaixada algum
tempo depois de ser detido.
O embaixador norte-ame-
ricano Michael McFaul foi
convocado mais cedo pela
chancelaria russa para
prestar explicações.(Com
agências)

Rússia
expulsa
diplomata 

SÍRIA
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Pelo menos 94 mil pes-
soas foram mortas durante
o conflito de dois anos da
Síria, mas o número prová-
vel  de mortos pode estar
próximo de 120 mil, infor-
mou o Observatório Sírio
para os Direitos Humanos.
O grupo disse que pelo me-
nos 41 mil mortes eram de
alauítas, seita do presidente
Bashar al-Assad.

O chefe do Observatório,
Rami Abdulrahman, afir-
mou que o número de mor-
tes de alauítas foi confir-
mado por oito fontes dife-
rentes por autoridades da
seita em cidades costeiras e
em Homs.

O conflito da Síria come-
çou com protestos pacíficos
contra o governo de quatro
décadas da família Assad,
mas se transformou em
guerra civil ,  colocando a
maioria sunita contra as mi-
norias,  em particular os
alauítas, um ramo do isla-
mismo xiita. “Acreditamos
que o número real de mor-
tos de ambos os lados é aci-
ma de 120 mil, pois ambos
os lados estão sendo discre-
tos em relação às suas bai-
xas", disse Abdulrahman.

Refugiados 

Refugiados sírios na Tur-
quia dizem temer retaliação
após os atentados que mata-
ram 50 pessoas e feriram vá-
rias outras durante o fim de
semana numa cidade da
fronteira entre os dois países.

A Turquia abriga quase
400 mil refugiados da guerra
civil de dois anos da Síria, e
o primeiro-ministro turco,
Tayyip Erdogan, surgiu co-
mo um dos líderes mais ati-
vos da região em apoio à re-
volta contra o presidente sí-
rio, Bashar al-Assad.

Os bombardeios na cida-
de de fronteira Reyhanli au-
mentaram os temores de que
a guerra civil da Síria esteja
se alastrando para países vi-
zinhos, apesar dos esforços
diplomáticos para evitar es-
se movimento. Damasco ne-
gou as alegações turcas acu-
sando o regime sírio de en-
volvimento nos ataques.

"Estamos colocando nos-
sa confiança em Deus, mas
nosso medo é que nos cul-
pem pelos bombardeios e
nos ataquem. Temos que nos

proteger", disse Mohammad
Nuh, um dos milhares de re-
fugiados vivendo em
Reyhanli.

Desde os ataques, alguns
moradores demonstraram
raiva com o fluxo de sírios
na cidade. Muitos expressa-
ram frustração com as polí-
ticas de Erdogan, culpando
o apoio do premiê aos opo-
sitores de Assad pelos im-
pactos da guerra além da
fronteira.

A maioria dos residentes
dessa parte da Turquia é for-
mada por árabes e muçul-
manos sunitas,  como a
maioria dos refugiados que
escaparam do regime de As-
sad, membro da minoria
alauíta.

Amigos 

As nações do grupo Ami-
gos da Síria, que apoiam os
oponentes do presidente sí-
rio, Bashar al-Assad, vão se
reunir na semana que vem
na Jordânia para discutir
conversações de paz patro-
cinadas pelos Estados Uni-
dos e Rússia, informaram
autoridades jordanianas.

"O foco do encontro será
a conferência de paz", disse
uma das autoridades, acres-
centando que a reunião será
realizada em meados da se-
mana que vem, sem especi-
ficar a data.

Uma autoridade europeia
que tomará parte do encon-
tro e que pediu para não ser
identificada disse que os EUA
estão tentando explorar to-
das as opções pacíficas antes
de agir com mais firmeza.

"O encontro vai discutir a
pressão sobre Assad por ou-
tros meios. Os americanos
preferem levar Assad à mesa
para encerrar isto pacifica-
mente, mas eles estão dei-
xando claro que não estão
descartando a opção militar,
seja ela direta ou indireta",
afirmou a fonte.

"Realizar a conferência a
160 quilômetros de Damas-
co é um claro sinal de que a
comunidade internacional
está mantendo a pressão so-
bre Assad", disse o alto fun-
cionário.

Ontem, o secretário nor-
te-americano de Estado, Jo-
hn Kerry, afirmou esperar
que a conferência de paz pa-
ra a Síria seja realizada no
início de junho.(Com agên-
cias)

Número de mortos deve
estar perto de 120 mil
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O procurador-geral  dos
Estados Unidos, Eric Holder,
estava prestes a enfrentar on-
tem uma enxurrada de per-
guntas sobre a controversa
decisão do Departamento de
Justiça de monitorar ligações
telefônicas de uma agência
de notícias, uma decisão que
vem sendo condenada como
uma grave intromissão na li-
berdade da imprensa.

O episódio criou alvoroço
em Washington e levantou
questões sobre o modo como
o governo do presidente Ba-
rack Obama está balancean-
do a necessidade de segu-
rança nacional com os direi-
tos de privacidade.

Holder, alvo frequente de
conservadores, tinha encon-
tro marcado às 14h com a se-
cretária de Serviços Huma-
nos e de Saúde, Kathleen Se-
belius, para discutir fraudes
no seguro de saúde Medica-
re, mas provavelmente iria
ser questionado pelos repór-
teres sobre sua decisão no
caso dos dados da AP.

Holder ordenou que agen-
tes federais se apoderassem
secretamente de registros te-
lefônicos de repórteres e su-
cursais da AP num período
de dois meses no ano passa-
do, fato que foi revelado na
sexta-feira.

Na segunda-feira, a agên-
cia de notícias descreveu os

grampos como "uma intru-
são massiva e sem preceden-
tes" nas operações de levan-
tamento de notícias.

Registros telefônicos

Em carta postada no web-
site da agência, o executivo-
chefe Gary Pruitt disse que a
agência foi informada na sex-
ta-feira que o Departamento
de Justiça recolheu registros
de mais de 20 linhas telefô-
nicas alocadas para a empre-
sa e seus repórteres.

Um artigo sobre o assunto

afir ma que o  gover no não
pretende dizer por que to-
mou essa decisão, mas ob-
servou que autoridades nor-
te-americanas haviam dito
anteriormente que o procu-
rador de Justiça da capital do
país estava conduzindo uma
investigação criminal sobre
uma informação divulgada
pela agência, em 7 de maio
de 2012, sobre uma operação
da CIA no Iêmen que impe-
diu um complô da Al Qaeda
para detonar uma bomba em
um avião com destino aos
EUA.(Com agências)

MÍDIA
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O governo colombiano
alertou ontem para um
complô de uma quadrilha
para matar vários jornalis-
tas importantes, poucas
semanas depois do assas-
sinato de um jornalista in-
vestigativo, num fato que
agravou as preocupações a
respeito das ameaças à im-
prensa no país.

O presidente Juan Ma-
nuel Santos também anun-
ciou que 90 jornalistas es-
tão sob proteção oficial.
Ele pediu ao procurador-
geral Eduardo Monteale-
gre que investigue os ata-
ques a todos os profissio-
nais da imprensa.

"Neste governo, esta-
mos totalmente compro-
metidos em ir a fundo nos
problemas que abalam es-
se direito fundamental de
estar bem informado, que
todos os colombianos
têm", disse Santos – ex-
jornalista – em evento para
promover os direitos da
mídia.

Jornalistas e investiga-
dores há anos sofrem fre-
quentes ameaças e ataques
na Colômbia, supostamen-
te realizados por políticos
corruptos, traficantes, re-
beldes marxistas e líderes
paramilitares de direita, in-
teressados em silenciarem
coberturas que possam
afetar seus interesses.

As autoridades citaram
três profissionais – colu-
nista León Valencia, o ana-
lista Ariel Avila e o repórter
Gonzalo Guillén – que es-
tariam sob ameaça de um
pistoleiro infi ltrado em
Bogotá.(Com agências)

Colômbia
alerta para
ameaças 

DESARMAMENTO

DA REDAÇÃO

O Irã defendeu sua eleição
para a presidência rotativa da
Conferência de Desarmamen-
to da Organização das Nações
Unidas (ONU), depois de os
Estados Unidos anunciarem a
intenção de boicotar esse fó-
rum enquanto ele estiver sob
comando iraniano.

A Conferência de Desar-
mamento está paralisada por
impasses  pol í t icos  há 15
anos, e sua presidência tem

valor principalmente simbó-
lico. Sua ocupação pela Co-
reia do Norte, há dois anos,
já havia motivado crít icas
ocidentais.

Membro fundador

O porta-voz da missão do
Irã na ONU, Alireza Miryou-
sefi, lembrou que seu país é
membro fundador da ONU, e
que sua escolha para presidir
a conferência "é um direito
seu de acordo com as práti-

cas estabelecidas e as regras
regimentais deste órgão".

Uma porta-voz da missão
dos EUA afirmou que a esco-
lha do Irã era "lamentável e al-
tamente inadequada" por se
tratar de um país sob embargo
armamentista da ONU. Os
EUA e outros governos oci-
dentais acusam Teerã de ten-
tar desenvolver armas atômi-
cas, o que motivou as sanções
internacionais. O Irã insiste no
caráter pacífico do seu progra-
ma nuclear. (Com agências)

Irã defende na ONU a própria
escolha para presidir comissão 

Decisão de Holder é vista como violação da liberdade de imprensa

Procurador-geral dos EUA é
alvo de críticas por escutas

JONATHAN ERNST/REUTERS

Habilidade política de primeiro-ministro britânico é posta em xeque ao ceder a membros de seu partido 
para que apresente uma proposta de referendo sobre a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A13. 




