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TROCO
CONDENADO POR fraude
fiscal e prestes a ter o man-
dato de senador cassado,
Silvio Berlusconi decidiu
implodir o governo de Enri-
co Letta.

É TÃO extemporânea a deci-
são do Cavaliere de retirar
do governo ministros indica-

dos pelo seu partido, o Povo
da Liberdade (PdL), que
alguns dos atingidos o criti-
caram.

A ESTABILIDADE política da
Itália, com reflexos na pró-
pria economia europeia, não
pode pagar o preço pelas
estripulias de Berlusconi.

Governo grego tenta
banir Aurora Dourada
Premier apresenta
projeto para cortar
financiamento de
partido neonazista

-ATENAS- Depois de despertar in-
dignação na Grécia com o assas-
sinatodeumrapper e ativista an-
tifacismo—ocrime foiassumido
por um suposto integrante da le-
genda —, o partido de extrema-
direita Aurora Dourada corre o
risco de ser eliminado da política
dopaís.Esseéoplanodoprimei-
ro-ministro grego,Antonis Sama-
ras, diante de uma onda de pro-
testos que tomou as ruas contra
os atos violentos ligados à legen-
da. O governo apresentou ontem
ao Parlamento um projeto de lei
que pretende cortar o financia-
mento estatal para o Aurora
Dourada, alegandoqueopartido
— suspeito de ao menos 30 ata-
ques — é na verdade uma orga-
nização criminosa.
Comonão é fácil eliminar uma

agremiação política na Grécia, o
governo tem concentrado esfor-
ços emminar a legenda, cortan-
do fontes de renda edesmontan-
do sua liderança. O assassinato
do rapper Pavlos Fyssas, de 34
anos, há duas semanas, apertou
o cerco ao partido. Segundo o
projeto do governo, o financia-
mento estatal a legendas poderia
ser suspenso quando seus diri-
gentesouparlamentares sãopro-
cessados por algum crime.
— Não há espaço para neona-

zistas em qualquer lugar do
mundodemocrático, enãohá to-
lerância para neonazistas ou
qualquer tipodeextremismoque
prejudiquem as instituições de-
mocráticas—defendeu Samaras
durante uma reunião privada do
Comitê Judaico-Americano.
O Aurora Dourada surgiu nos

anos 1980 e teve uma ascensão
meteórica durante a crise finan-
ceira da Grécia. Com 18 cadeiras
conquistadas nas eleições de
2012 entre as 300 do Parlamento,
está programado para receber
mais de € 873 mil neste ano. O
governo acusa o grupo de ser

contra imigrantes, ciganos e pes-
soas comnecessidadesespeciais.
— A democracia não pode fi-

nanciar seus rivais— disse o vi-
ce-premier e ministro das Rela-
ções Exteriores Evangelos Veni-
zelos. — Quando se tem uma
organização criminosa operan-
do dentro de um partido políti-
co, deve haver sanções em seu
financiamento.
Segundo ele, a nova legislação

permitiria que o financiamento
fosse suspenso enquanto se
aguarda um julgamento. Seis po-
líticos e outros 14 integrantes do
partido já foram presos sob acu-
sação de pertencerem a uma or-
ganização criminosa. Um deles,
o vice-líder da legenda, Christos
Pappas. Amanhã, o líder do Au-
roraDourada,NikolaosMihaloli-
akos — também preso — deve
comparecer a uma audiência.

MÉTODOS DE HITLER
Os esforços do governo vieram à
tonanomesmodiaemquesedi-
vulgaramdetalhesda logísticado
partido. Um relatório da Justiça
sugere que a legenda funcionava
comosmesmosmétodos e prin-
cípios do partido nazista de Hi-
tler. Ela teria duas facções: uma
política e outra operacional, trei-
nada para atacar opositores.
A legenda buscaria recrutar

especialmente simpatizantes
com conhecimentos de artes
marciais — muitos menores,
que compunham a ala juvenil
do partido. O documento, base-
ado no depoimento de dois ex-
militantes do partido, indica
ainda que oAuroraDourada te-
ria umarsenal próprio para ata-
car adversários.
A legenda tambémestaria liga-

da à extorsão de imigrantes ile-
gais, ambulantes e donos de pe-
quenas lojas, que pagariam em
troca de proteção. Além disso,
obteria renda participando de
atividades de contrabando, lava-
gem de dinheiro e venda de ci-
garros. Tudo com a conivência
da polícia, e inclusive dos servi-
ços secretos gregos, expõe o rela-
tório divulgado pelo promotor
Charalambos Vurliotis. l

PETROS GIANNAKOURIS/AP

Repúdio. Pedestre passa por inscrição antifascista emmuro de Atenas
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-CARACAS- A turbulenta relação entre
Venezuela e Estados Unidos ganhou
um novo capítulo ontem com a ex-
pulsão de três diplomatas america-
nos pelo governo venezuelano sob a
acusação de conspiração. Segundo o
presidente Nicolás Maduro, o trio
trabalhava junto com a oposição lo-
cal para sabotar a economia e o siste-
ma elétrico do país. A lista de expul-
sos inclui a encarregada de negócios
da embaixada americana, Kelly Kei-
derling, a mais alta funcionária da
representação diplomática.
— Detectamos que um grupo de

funcionários da Embaixada dos Es-
tados Unidos na Venezuela se reúne
com a extrema-direita para financiá-
la e incentivá-la a sabotar o sistema
elétrico venezuelano, a economia e
criar uma guerra psicológica — disse
Maduro.
Além da encarregada de negócios,

os funcionários Elizabeth Hunder-
land e David Mutt também serão
obrigados a deixar a Venezuela —
Maduro ordenou que os diplomatas
saiam do país em até 48 horas. A em-
baixada americana em Caracas disse
não ter sido oficialmente informada

da decisão do governo venezuelano.
— Fora da Venezuela! Yankees, go

home! — disse o presidente durante
discurso no estado de Falcón e trans-
mitido pela TV estatal. — Não me im-
portam as ações que o governo de Ba-
rack Obama tomar. Não vamos permi-
tir que um império venha sabotar esta
nação. Não temos medo deles, vamos
enfrentá-los em todos os planos da
política, da diplomacia e em todas as
lutas que nos digam respeito.

SEGUNDA EXPULSÃO ESTE ANO
Durante o discurso, Maduro afirmou,
enquanto agitava o que parecia ser um
relatório, que tinha em suas mãos as
provas da conspiração, mas não deu
nenhumdetalhe sobre o assunto ou so-
bre o envolvimento dos diplomatas.
Ainda durante sua fala, o presidente
aproveitou para anunciar a criação do
Centro Estratégico de Segurança e Pro-
teção da Pátria (Cespa), que funcionará
como “um centro articulador, organi-
zador para neutralizar e derrotar qual-
quer plano contra o país”.
O sistema elétrico é uma das maiores

fraquezas da Venezuela, onde houve
três apagões desde o início do ano.Dois

deles ocorreram no começo de setem-
bro: o primeiro deixou 18 dos 24 esta-
dos às escuras; o segundo afetou sete,
além de Caracas. Já a economia do país
sofre com crises de desabastecimento
de produtos básicos há anos, e a situa-
ção se agravoudesde queMaduro assu-
miu o poder, em abril, após as eleições
realizadas depois da morte de Hugo
Chávez, no mês anterior.
Foi a segunda vez neste ano queMa-

duro expulsou diplomatas america-
nos. No dia 5 de março, horas antes de
anunciar a morte de Chávez, o então
presidente interino Maduro expulsou
dois adidos militares dos EUA, acu-
sando-os de tentar recrutar militares
venezuelanos para conspirar contra o
governo. Mais recentemente, Maduro
disse não ter viajado para participar
da Assembleia Geral da ONU, em No-
va York, por temer ser alvo de um
atentado em território americano.
EUA e Venezuela não trocam em-

baixadores desde 2010. Dois anos
antes, Chávez expulsou o embaixa-
dor americano, Patrick Duddy, di-
zendo que o governo descobrira um
plano de golpe militar apoiado por
Washington. l

Funcionários trabalhavam para sabotar o país, acusaMaduro

Diplomatas dos EUA são
expulsos da Venezuela

DIVULGAÇÃO/PRESIDÊNCIA DA VENEZUELA

Em ação.Maduro discursa no estado de Falcón, onde anunciou a expulsão dos diplomatas: novas acusações de conspiração contra seu governo

Obama: ‘De olhos bem abertos no Irã’
Netanyahu pressiona
presidente americano a
manter sanções a Teerã

-WASHINGTON- Depois da ofensiva diplo-
mática que culminou com a primeira
ligação telefônica entre os presidentes
de Irã e Estados Unidos em 34 anos, o
iraniano Hassan Rouhani sugeriu on-
tem a retomada de voos comerciais en-
tre os dois países. Mas, enquanto Teerã
renovava suas demonstrações de boa
vontade no trato com Washington, na
capital americana, era a vez de um ou-
tro líder —o premier israelense, Benja-
min Netanyahu — promover uma cru-
zada política e estratégica na Casa
Branca contra o ensaio de reaproxima-
ção. Ele pediu ao presidente Barack
Obama que mantenha as sanções eco-
nômicas para impedir que a república
islâmica avance rumo à bomba atômi-
ca. E Obama tentou acalmá-lo, garan-
tindo que o desmonte do programa nu-
clear iraniano será monitorado de per-
to pelos EUA.
— Está absolutamente claro que pa-

lavras não são suficientes. Nós entra-
mos nestas negociações de olhos bem
abertos. Elas não serão fáceis, e qual-
quer coisa que façamos terá que passar
pelos mais altos padrões de verificação
para que possamos aliviar as sanções
— afirmou Obama.
Parecendo mais relaxado que em

encontros anteriores com Netanya-
hu, Obama garantiu que consultará
Israel no desenrolar das negociações
com Irã e também na crise da Síria. O
presidente americano evitou mal-es-
tar com o israelense e, num discurso
típico de Netanyahu, lembrou que
“todas as opções estão sobre a mesa”,
incluindo uma ação militar. Obama,
porém, fez uma ressalva:
—Nós temos que testar a diplomacia.

Temos que checar se, de fato, eles falam
sério quanto à disposição em cumprir
as normas internacionais. Nós concor-
damos que é imperativo que o Irã não

tenha armas nucleares.
A ida a Casa Branca foi somente a pri-

meira parada do périplo de Netanyahu
em Washington. Ele também se reuniu
com lideranças judaicas e do Congres-
so antes de discursar, hoje, na Assem-
bleia Geral da ONU, em Nova York.
— Nós dizemos em hebraico que

uma linha de limite é importante, e a li-
nha é que o Irã não obtenha armas nu-
cleares. O Irã está comprometido coma
destruição de Israel e deve ser forçado a
desmantelar completamente seu arse-
nal nuclear — afirmou o premier.

ISRAEL PODE RATIFICAR CONVENÇÃO
Para Udi Segal, correspondente polí-
tico do Canal 2 da TV israelense, hou-
ve só uma divergência entre Obama e
Netanyahu.
“É o desmonte integral do programa

nuclear iraniano, como quer Netanya-
hu, e a suspensão e desmonte parcial,
como deve acontecer”, notou Segal em
sua conta no Twitter.
Enquanto isso, em Teerã, o regime

iraniano dava mais sinais de interesse
numa aproximação. Akbar Torkan,
principal conselheiro da Presidência,
disse à agência estatal Isna que Rouha-
ni queria estudar a retomada de voos

comerciais para o território americano
— sem informar um plano ou mesmo
uma previsão para reinaugurar as no-
vas rotas.
Mas as negociações também não se-

rão fáceis para Rouhani. O chefe da
Guarda Revolucionária do Irã, general
Mohammad Ali Jafari, classificou como
“um erro que ainda pode ser conserta-
do” a histórica conversa telefônica com
Obama na semana passada.
No novo tabuleiro diplomático que se

desenha no Oriente Médio, uma outra
peça importante semoveu ontem, ape-
sar das posições firmes de Netanyahu
nos EUA. Em visita à Holanda, o presi-
dente israelense, Shimon Peres, admi-
tiu pela primeira vez que seu país pode
aderir à Organização para a Proibição
de Armas Químicas (Opaq) após a en-
trada da Síria.
— Tenho certeza que nosso governo

estará disposto a considerar isso com
seriedade — disse o presidente.
Israel assinou nos anos 1990 a con-

venção internacional que proíbe pro-
duzir, armazenar e utilizar armamento
químico, mas nunca a ratificou. Hoje, é
um dos únicos seis países fora do trata-
do— ao lado de Mianmar, Angola, Egi-
to, Coreia do Norte e Sudão do Sul. l

MARK WILSON/AFP

Diplomacia. O premier israelense, Benjamin Netanyahu, conversa com Obama na Casa Branca
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  1 out. 2013, Mundo, p. 25.




