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IRAQUE

Três ataques contra casas de cristãos
deixam pelo menos 2 mortos em Bagdá

GRÉCIA

LA PAZ

Centenas de pessoas foram on-
tem às ruas da Bolívia para exigir
que o presidente Evo Morales re-
vogue o aumento de até 83% nos
combustíveis, decretado no do-
mingo. Pelo menos 15 policiais
ficaram feridos e 21 pessoas fo-
ram detidas nas cidades de El Al-
to – onde uma estátua de Ernes-
to Che Guevara foi queimada –,
Cochabamba e La Paz por causa
dos protestos.

Pressionado, o governo ten-

tou conter a revolta popular, na
quarta-feira, aumentando em
20% os salários dos trabalhado-
res de setores importantes da
economia, como educação, saú-
de e segurança. Além disso, deu
incentivos para a agricultura.

O reajuste dos combustíveis,
batizado de “gasolinazo”, ele-
vou imediatamente os preços
dos transportes e de alimentos
importantes, como o pão, que fi-
cou 87% mais caro. Evo afirmou
que o aumento – a gasolina subiu
73%, o diesel 83% e o querosene
de aviação 99% – era o “fim de
um subsídio neoliberal que cau-
sava corrupção e perdas para o
país”. “Com esta medida, não
cuido da minha imagem, mas da
economia nacional”, disse.

Os preços dos combustíveis
estavam congelados há seis anos

e consumiam cerca de US$ 380
milhões por ano, ou cerca de 2%
do PIB boliviano. De acordo com
o presidente, a quantia economi-
zada servirá para “incentivar a

produção interna”.
A decisão causou uma corrida

aos bancos para a retirada de di-
nheiro durante a semana, o que
levou o governo a descartar pu-

blicamente qualquer hipótese
de congelamento bancário no
país.

Evo disse ainda que assumirá
os custos políticos da medida e

tentou amenizar a situação anun-
ciando o congelamento das tari-
fas de gás, água, eletricidade e te-
lefonia. Mesmo assim, organiza-
ções sindicais, que eram aliadas
do presidente, se juntaram a
uma greve dos transportes públi-
cos e realizaram bloqueios nas
ruas da capital e da cidade de El
Alto, que ficaram completamen-
te paralisadas.

Ontem, o presidente bolivia-
no afirmou que convidará espe-
cialistas da equipe econômica
do presidente paraguaio, Fernan-
do Lugo, para orientá-lo sobre o
aumento nos combustíveis.

Em mais um pronunciamento
à nação, Evo destacou a política
econômica do Paraguai, que este
ano cresceu mais de 9%.

“Humildemente, convidarei
seus especialistas (de Lugo) e
técnicos para que me orientem
sobre como produzir alimentos
para 60 milhões de pessoas”, afir-
mou. / REUTERS E AP

Três dos quatro presos na Dina-
marca sob suspeita de planejar
um atentado contra o jornal que
publicou em 2005 uma charge
do profeta Maomé foram acusa-
dos de terrorismo ontem. Um
dos suspeitos foi libertado e ou-
tro, detido na Suécia, segue pre-
so em uma cadeia de Estocolmo.

A s relações diplomáticas entre os
EUA e a Venezuela são contraditó-
rias. Apesar de adotarem um tom
agressivo em debates ideológicos

sobre o destino do continente e mesmo de
outras partes do mundo, como no Irã, sem-
pre se posicionando em lados opostos, os
dois países mantêm um intenso comércio bi-
lateral.

Os americanos são os principais parceiros
comerciais da Venezuela, já que os EUA são o
destino de mais da metade das exportações
venezuelanas. Ao mesmo tempo, Caracas é
um dos quatro maiores fornecedores de pe-
tróleo aos americanos. Ao longo dos 12 anos
em que Hugo Chávez está no poder, esse ce-
nário nunca se alterou.

Na crise de Honduras, em 2009, chegou a
haver um temor de que americanos e vene-
zuelanos se tomassem direções opostas. No
entanto, os dois governos consideraram a de-
posição de Manuel Zelaya como golpe e Chá-
vez não pôde utilizar o episódio para atacar o
governo de Barack Obama.

Washington e Caracas divergem também
em relação a Cuba – mas, neste ponto, os
americanos adotam posições distintas da de
outros países aliados. Os EUA também man-
têm estreitas relações com a Colômbia,
apoiando Bogotá no combate ao tráfico. Se-
gundo Washington, há informações de que a
Venezuela dá suporte às Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia (Farc).

Diferentemente do que ocorre com outros
países considerados hostis pelos EUA, como
Cuba e Coreia do Norte, a Venezuela não é
alvo de sanções unilaterais do Congresso
americano. O intercâmbio entre os dois paí-
ses segue existindo normalmente, apesar das
provocações de Chávez. A tática americana
para lidar com o venezuelano ao longo dos
últimos anos tem sido a de ignorar suas pro-
vocações. É o oposto do que Washington faz
com o Irã.

Pelo menos três casas de cris-
tãos foram atacadas em Bagdá,
no Iraque, na noite de ontem. Pe-
lo menos duas pessoas morre-
ram. Na ação mais grave, militan-
tes jogaram duas granadas den-
tro de uma residência – além dos
dois que morreram, cinco fica-
ram feridos. No leste da cidade,
dois cristãos ficaram feridos de-
pois que uma granada foi arre-
messada contra uma casa. Outro
se feriu quando uma bomba ex-

plodiu em frente de sua residên-
cia, no oeste de Bagdá. Um moto-
rista que passava pelo local tam-
bém ficou ferido. Em outubro,
pelo menos 68 pessoas morre-
ram em um ataque durante uma
missa em uma igreja. Semana
passada, a Al-Qaeda ameaçou
realizar novos ataques contra
cristãos. A Iraq Body Count
anunciou ontem que em 2010
houve 4 mil mortes no país – 15%
menos que 2009.

Anarquistas voltam a
atacar prédios oficiais

HONDURAS HAITI

Cresce revolta contra aumento da gasolina na Bolívia

Uma bomba escondida em uma
moto parada diante de dois pré-
dios do Judiciário, em Atenas, ex-
plodiu na manhã de ontem. Em
Buenos Aires, na Argentina, um
pequeno artefato foi detonado
do lado de fora da embaixada gre-
ga. Nos dois casos ninguém se
feriu. Em Atenas, janelas e vitri-
nes em um raio de 200 metros da
explosão foram estilhaçadas – e
pelo menos 10 carros ficaram da-
nificados. Os ataques foram atri-
buídos a radicais anarquistas.

Suspeitos de planejar
atentado são indiciados

FBI investigará mortes
de 10 jornalistas no país

DINAMARCA
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O Sindicato dos Jornalistas de
Honduras afirmou ontem que a
morte de dez profissionais da
área será investigada por agen-
tes do FBI. De acordo com o pre-
sidente da entidade, Elán Reyes,
as ameaças a outros cinco repór-
teres também serão apuradas pe-
la polícia federal americana. Ele
não forneceu mais detalhes. Ape-
nas dois dos casos foram esclare-
cidos pela polícia hondurenha.
Todos os assassinatos ocorre-
ram em 2010.

Recontagem indica
fraude em eleições

Chávez ataca EUA
por anularem visto
de embaixador
Venezuelano diz que ação de Washington é ‘imperialista’ e que
Casa Branca segue se envolvendo em assuntos internos do país

A recontagem nos votos das elei-
ções de novembro no Haiti feita
pelo Centro de Pesquisas em
Economia e Política, de Wa-
shington, aponta “irregularida-
des e erros” na totalização. A en-
tidade promete um relatório de-
talhado e diz que o resultado da
disputa está “indeterminado”.

Apesar de relação
turbulenta, países
mantêm comércio

Críticas. Chávez em Caracas: contra ‘agressão’ de Obama

Tensão. Em La Paz, bolivianos marcham contra Evo: preços estavam congelados havia 6 anos

Governo tenta conter
manifestações elevando
salários, mas protestos
paralisam La Paz e
outras cidades do país
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A crise envolvendo os EUA e a
Venezuela se acentuou ontem
com o governo do presidente
Hugo Chávez acusando a Casa
Branca de “imperialista e
agressiva” ao decidir revogar
o visto do embaixador vene-
zuelano em Washington.

“Nós rechaçamos esta medida
da maneira mais categórica por-
que é um ato evidente de retalia-
ção dentro da dinâmica de agres-
são contra este país”, afirmou
Roy Daza, presidente da Comis-
são de Política Externa da Assem-
bleia Nacional, em Caracas, e
aliado de Chávez.

Segundo o deputado, “parece
que as posições mais duras den-
tro do governo do presidente Ba-
rack Obama se impõem, como as
iniciativas para se envolver em
assuntos internos (da Venezue-
la)”. “A razão dessa estratégia é a
de manter uma mentalidade im-
perial que domina a política do
EUA”, disse.

Na quarta-feira, os EUA decidi-
ram revogar o visto do embaixa-
dor da Venezuela em Washing-
ton, Bernardo Álvarez. A medida
foi uma reação à rejeição de Hu-

go Chávez ao diplomata Larry
Palmer, nomeado pelo governo
Obama como novo embaixador
americano em Caracas.

Chávez se irritou com declara-
ções de Palmer, que acusou a Ve-
nezuela de ter ligações fortes
com a guerrilha Forças Armadas

Revolucionárias da Colômbia
(Farc) e de haver um aumento
da influência cubana nas Forças
Armadas venezuelanas.

Charles Luoma-Overstreet,
porta-voz do Departamento de
Estado para assuntos latino-
americanos, disse ao Estado on-

tem que os EUA “haviam alerta-
do o governo venezuelano de
que haveria consequências pro-
porcionais, incluindo a revisão
do status dele (do embaixa-
dor)”. Questionado se o embai-
xador deveria sair de Washing-
ton, ele respondeu que, de acor-
do com informações do governo
americano, Álvarez não está nos
EUA.

“Nossa decisão o impede de re-
tornar aos EUA como embaixa-
dor”, afirmou o porta-voz. Não
está claro, segundo ele, como a
situação poderá ser revertida.
“Estamos tentando manter con-
versações de bastidores com a
Venezuela”, disse, sem entrar
em detalhes.

Segundo Overstreet, a revoga-
ção do visto não significa que os
dois países tenham rompido rela-
ções diplomáticas. “As duas em-
baixadas (em Washington e Ca-
racas) continuam funcionando
normalmente. Achamos impor-
tante ter contatos diplomáticos
em momentos tensos como es-
te”, afirmou.

O porta-voz do Departamen-
to de Estado, Mark Toner, tam-
bém deu declarações na mesma
direção. Em Caracas, além do du-
ro discurso de Daza na Assem-
bleia Nacional, o Ministério das
Relações Exteriores emitiu uma
nota de protesto, condenando
“a história de intervenções e
agressões contra o povo vene-
zuelano, suas instituições e sua
democracia”.

Os dois países, aliados até o
fim dos anos 90, começaram a se
distanciar depois que Chávez
chegou ao poder. A situação pio-
rou quando o então presidente
George W. Bush não condenou o
golpe contra o líder venezuelano
em abril de 2002.

Com a eleição de Obama, a ex-
pectativa era a de que houvesse
uma reaproximação entre EUA e
Venezuela, mas os dois gover-
nos mantiveram as antigas diver-
gências.

● Ajuste
O governo da
Venezuela
anunciou a uni-
ficação da taxa
de câmbio do
dólar no país
para “simplifi-
car” as transa-
ções comer-
ciais. Desde o
início do ano, o
dólar tinha
duas cotações
oficiais.




