
Explosão de fábrica tem vítima fatal

Esse número
extremamente alto
de mortos, mês após
mês, reflete a drástica
deterioração do
comportamento do
conflito no último ano

Pelo menos uma pessoa morreu e 33 ficaram feridas numa explosão

seguida de incêndio na fábrica de produtos químicos da Williams

Olefins, em Geismar, no Estado norte-americano da Louisiana.

Um corpo foi recuperado do local da explosão e seguem as buscas

por mais possíveis vítimas. A fábrica produz cerca de 590 mil

toneladas de etileno e 40 mil toneladas de propileno.

NaviPillay
Alta Comissária da ONU

O número de americanos
solicitando
auxílio-desemprego caiu na
semana passada, se
aproximando do menor nível
em cinco anos, num sinal de
resiliência do mercado de
trabalho dos Estados Unidos.

Os pedidos iniciais de
auxílio-desemprego caíram em
12 mil, para 334 mil, segundo
dados ajustados sazonalmente,
informou o Departamento do
Trabalho. Esse foi o menor
número de pedidos iniciais de
auxílio-desemprego desde o
começo de maio e se aproxima
de níveis não vistos desde o
início da recessão de 2007 a
2009. O número superou as
expectativas de economistas,
que esperavam queda de 1 mil.
A média móvel de quatro
semanas caiu em 7.250, para
345.250. Reuters
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Enquanto o governo do presi-
dente dos Estados Unidos, Ba-
rack Obama, estuda armar os
rebeldes sírios, o ex-presiden-
te Bill Clinton aumentou a pres-
são para um papel norte-ameri-
cano mais forte na guerra civil
da Síria, mas sem dizer para en-
viar soldados norte-america-
nos, segundo um relato.

“Ninguém está pedindo sol-
dados americanos na Síria”,
disse Clinton, segundo o relato
do jornal Politico publicado na
noite de quarta-feira.

“A única questão é: agora
que os russos, os iranianos e o
Hezbollah estão ali precipita-
damente, deveríamos tentar fa-
zer algo para tentar arrefecer
seus lucros e reequilibrar o po-
der para que esses grupos re-
beldes tenham uma chance de-
cente, se são apoiados por uma
maioria da população, de pre-
valecer?”

Clinton fez as observações
emumeventofechadoparaaim-
prensa no início desta semana
que contou com a presença, por
exemplo, do senadorrepublica-
no John McCain, do Arizona,
um dos maiores críticos da falta
de vontade demonstrada até
agora pelo governo Obama de
fornecerapoio militar direto aos
rebeldes que se opõem ao presi-
dente sírio, Bashar al-Assad.

Número de mortes
chega a 93 mil

O número de mortes confir-
madas na Síria chegou a 93 mil
no final de abril, mas as estatís-
ticas verdadeiras da violência,
que já está em seu terceiro ano
consecutivo, podem ser muito
maiores, segundo informou o
escritório de direitos humanos
da Organização das Nações Uni-
das (ONU) em relatório divul-
gado ontem.

Em média, mais de cinco
mil pessoas foram mortas a ca-
da mês desde julho. As regiões
de Damasco e Aleppo registra-
ram os números mais altos da
violência desde novembro, in-
formou o órgão em seu mais re-
cente relatório sobre as mortes
confirmadas.

“Esse número extremamen-
te alto de mortos, mês após
mês, reflete a drástica deterio-
ração do comportamento do
conflito no último ano”, dis-
se a Alta Comissária de Direi-
tos Humanos da ONU, Navi Pi-

llay, em comunicado.
O número anterior de mortos

divulgado pela ONU em maio era
de 80 mil no conflito, que come-
çou como protestos pacíficos con-
tra o presidente Bashar al-Assad
em março de 2011 e se tornou uma
rebelião alguns meses depois.

O dado do total de mortes tem
como base oito fontes, incluindo o
governo sírio e o Observatório Sí-
rio de Direitos Humanos, sediado
na Grã-Bretanha. As mortes só fo-
ram contabilizadas quando o no-
me da vítima, o local e a data da
morte eram conhecidos.

“Há também casos documenta-
dos de torturas e execuções de
crianças e famílias inteiras, in-
cluindo bebês - o que, juntamen-
te com esse número devastador

de mortos, é uma lembrança terrí-
vel de como esse conflito tornou-
se cruel”, disse Pillay.

Para a alta comissária, os índi-
ces extremamente altos de assassi-
natos, mês após mês, demons-
tram o padrão de deterioração do
conflito no último ano. Pillay lem-
brou que forças do governo estão
bombardeando áreas urbanas, to-
dos os dias, além de usar mísseis e
bombas de fragmentação.

O levantamento ainda mostra
que as forças de oposição também
estão atacando áreas residenciais.
O centro da capital Damasco é ou-
tro alvo de combates.Segundo Pi-
llay, é hora de acabar com a violên-
cia, e os países que têm influência
sobre a Síria devem agir para sal-
var vidas. Reuters

Clinton pede resposta mais
vigorosa dos EUA sobre a Síria
Ex-presidente americano não defende o envio de mais soldados americanos à guerra civil, mas é
favorável a uma atitude mais forte do governo Obama para arrefer ações da Rússia e do Irã na região

Queda nos
pedidos de ajuda
a desempregado

DavidPaulMorris/Bloomberg

JimYoung/Reuters

INDÚSTRIA QUÍMICA NOS EUA

Vendasno
varejosubiram
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 jun. 2013, Mundo, p. 27.




