
Israel considera condições inegociáveis
As condições exigidas pelos palestinos para retomar as negociações

de paz com Israel fazem com que isso seja impossível, declarou

ontem o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Os palestinos afirmam que só voltarão a negociar se Israel parar de

construir nas terras que eles querem para seu Estado e se o Estado

judeu negociar com base nas fronteiras anteriores à Guerra de 1967.

Reuters

O estado de saúde do ex-presiden-
te sul-africano Nelson Mandela,
94anos,não evoluiudesdeasuano-
va hospitalização em estado grave,
no sábado, mas elecontinuavaa re-
ceber a visita de parentes e amigos,
incluindo a de sua ex-mulherWin-
nie. Mandela “recebe tratamento
intensivo”, indicou à AFP o porta-
voz da presidência Mac Maharaj,
que explicou queo herói da luta an-
ti-apartheid não está em uma UTI.

O presidente Jacob Zuma reite-
rou ontem seu apelo para que toda
a África do Sul ore pela saúde de
“Madiba” e por sua família. O co-
municado da Presidência infor-
mou sobre o estado de saúde de
Nelson Mandela utilizando o no-
me do clã do líder da luta contra o
apartheid, adotado pela grande
maioria dos sul-africanos.

Mac Maharaj anunciou na ma-
nhã de sábado a hospitalização de
Mandela devido a uma pneumo-
nia. Esta é sua quarta internação
desde dezembro do ano passado.
Até o fechamento desta edição,
ele continuava em estado grave. O
nome do estabelecimento de Pre-
tória no qual o ex-presidente está
internado não foi divulgado, as-
sim como ocorreu com suas hospi-
talizações anteriores.

No entanto, dezenas de jorna-
listas acampavam diante de um
hospital especializado da capital
onde acreditam que ele esteja.

Duas filhas de Nelson Mandela e
vários de seus netos foram vistos
ali no domingo.

A ex-esposa do herói nacional
Winnie Madikizela-Mandela foi
visitá-lo ontem à tarde, constatou
um fotógrafo da AFP. “Vi meu pai
e está bem. É um lutador”, decla-
rou ao jornal britânico The Guar-
dian a filha do ex-presidente, Zin-
dzi, a única integrante da família
que rompeu o silêncio.

“Existem restrições médicas e
(...) eles (os médicos) querem limi-
tar o fluxo de visitantes” para evi-
tar os riscos de infecção, explicou
Mac Maharaj.

O primeiro presidente negro da
África do Sul completará 95 anos
em 18 de julho. Embora oficial-
mente seja o momento de orações
e desejos por uma recuperação rá-

pida, nesta oportunidade há vozes
que se expressam energicamente
para dizer que inclusive os heróis
têm direito a morrer um dia.

Mandela parecia muito fraco
nas últimas imagens divulgadas,

no fim de abril, em ocasião de
uma visita dos principais líderes
do CNA a sua casa.

Apesar de estar afastado da vi-
da pública há anos, Nelson Mande-
la continua sendo o grande símbo-

lo de uma África do Sul unida, ape-
sar de suas persistentes divisões ra-
ciais. O ex-líder político represen-
ta o milagre de um país que passou
do regime de segregação racial à
democracia em 1994. AFP

O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, vai conside-
rar uma ampla gama de opções
sobre a Síria durante reuniões na
Casa Branca nesta semana, disse
uma porta-voz do Departamen-
to de Estado ontem, expressando
preocupação com a piora da situa-
ção na Síria.

“Uma ampla gama de opções
está sendo preparada para apre-
ciação do presidente e reuniões
internas para discutir a situa-
ção”, afirmou a porta-voz Jen
Psaki a repórteres.

“As condições (na Síria) têm
piorado. Isso é francamente preo-

cupante”, acrescentou ela, apon-
tando para o envolvimento do gru-
po libanês Hezbollah e do Irã na
guerra civil da Síria.

As reuniões na Casa Branca, in-
cluindo o secretário de Estado, Jo-
hn Kerry, podem decidir sobre a
possibilidade de armar rebeldes sí-
rios, disse uma autoridade dos Es-
tados Unidos à Reuters nesta se-
gunda-feira.

Ontem, os Estados Unidos de-
clararam que poderiam tomar
uma decisão ainda nesta semana
sobre a possibilidade de armar re-
beldes sírios.

O fonte, que falou sob condi-
ção de anonimato, disse que a
questão sobre a possibilidade de
armar os rebeldes está na agenda
de reuniões da Casa Branca no iní-
cio desta semana.

A possível decisão dos Estados

Unidos de armar os rebeldes que
lutam contra as forças do governo
de Bashar al-Assad foi primeiro re-
latada pela Associated Press, na
noite de domingo.

Separadamente, uma fonte do
governo Obama disse que o secre-
tário de Estado dos EUA, John Ker-
ry, adiou uma viagem planejada
ao Oriente Médio para participar
das reuniões em Washington.

A atenção renovada sobre o as-
sunto surge após dois anos de le-
vante contra al-Assad, que provo-
cou uma guerra civil e causou a
morte de pelo menos 80 mil pes-
soas até o momento.

Assad, cuja minoria alauíta é
uma ramificação do islamismo
xiita e cuja família governa a Síria
há mais de quatro décadas, é
apoiado pelo Irã e pelo Hezbollah
no Líbano. Reuters

África do Sul se mantém em momento
de oração por seu líder Nelson Mandela

SiphiweSibeko/Reuters

Aos 94, ex-presidente sul-africano não melhorou desde sua hospitalização, no sábado, por infecção pulmonar, em Pretória

JasonReed/Reuters

Estados Unidos chegaram
a aventar possibilidade
sobre decisão para
armar os rebeldes
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Madiba, como
é chamado pelos
sul-africanos,
representa o milagre
de um país que
passou do regime de
segregação racial à
democracia em 1994
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Reuniões de Obama vão considerar ampla gama de opções sobre Síria
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 jun. 2013, Mundo, p. 29.




