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Lula recebe o
presidente sírio
em Brasília

Desde que foi eleito, em
2006, Felipe Calderón inten-
sificou a luta contra os car-
téis, mas sem resultados. A
violência cresceu e a econo-
mia encolheu – no ano passa-
do, o PIB mexicano retroce-
deu mais de 6%. A morte de
Rodolfo Torre piorou a ima-
gem internacional do México
e deve levar a oposição à vitó-
ria no domingo. Para analis-
tas, o crime seria uma retalia-
ção dos cartéis à estratégia
do presidente de apertar o
cerco contra os narcotrafi-
cantes.

● Um terremoto de 6,2 graus na
escala Richter atingiu ontem o
centro-sul do México, deixando
um morto. O tremor foi sentido
na capital mexicana, abalando

edifícios, mas deixar vítimas ou
causar danos mais graves. A úni-
ca morte foi registrada no peque-
no vilarejo de San Andrés Huax-
paltepec, situado perto do epicen-
tro, no Estado de Oaxaca, onde a
queda de uma viga esmagou um
homem de 46 anos enquanto ele
dormia. O Centro de Alerta de
Tsunami do Pacífico não emitiu
nenhum alerta. / AP

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O chanceler de Israel, Avigdor
Lieberman, atacou duramente o
premiê Binyamin Netanyahu

por manter um diálogo secreto
de reaproximação com a Tur-
quia sem a conivência do Minis-
tério das Relações Exteriores do
país. A crise no governo israelen-
se ocorreu antes da reunião do
enviado especial dos EUA ao
Oriente Médio, George Mi-
tchell, com Netanyahu.

“O ministro das Relações Exte-
riores considera sério o fato de o
encontro ter ocorrido sem uma
consulta ao ministério. Isso é
um insulto às normas de um

comportamento aceitável e pre-
judica a confiança entre chance-
ler e premiê”, informou, em co-
municado, o gabinete de Lieber-
man.

Os governos israelense e tur-
co tentam reduzir as tensões
que se intensificaram depois do
ataque à episódio da Flotilha de
Gaza. O deputado Benjamin
Ben Eliezer, do Partido Traba-
lhista, que integra a coalizão de
Netanyahu, reuniu-se em Gene-
bra com o chanceler da Tur-
quia, Ahmet Davutoglu, em se-
gredo.

Até recentemente, os dois paí-
ses eram aliados estratégicos no
Oriente Médio. Nos últimos
dois anos, a relação deteriorou-
se a ponto de a Turquia proibir

Israel de usar seu espaço aé-
reo. Buscando reduzir a ten-
são com Lieberman, conside-
rado um dos mais radicais da
coalizão de governo, o gabine-
te de Netanyahu disse ter havi-
do problemas de comunica-
ção com a chancelaria.

Na reunião com Mitchell,
Netanyahu recebeu elogios
por ter amenizado o bloqueio
imposto à Faixa de Gaza,
atualmente controlada pelo
Hamas. “Houve progresso na
permissão para a entrada de
bens em Gaza”, afirmou o en-
viado especial dos EUA. Os
dois também discutiram a
possibilidade de negociações
diretas entre Israel e a Autori-
dade Palestina.

CIDADE DO MÉXICO

A direção do Partido Revolucio-
nário Institucional (PRI), princi-
pal grupo de oposição ao presi-
dente mexicano, Felipe Calde-
rón, nomeou ontem Egidio Tor-
re como candidato ao governo
do Estado de Tamaulipas. Ele é
irmão mais velho do candidato
Rodolfo Torre, que liderava as in-
tenções de voto ao ser assassina-
do em uma emboscada de narco-
traficantes, na segunda-feira.

A direção do PRI tem pressa
em registrá-lo na Justiça eleito-
ral de Tamaulipas porque o pra-

zo legal para realizar campanha
acabou ontem e a votação é da-
qui a quatro dias. A partir de ho-
je, começa um período reserva-
do para a reflexão do eleitor. No
domingo, 12 dos 31 Estados do
país elegerão governadores.

Ricardo Gamundi, líder regio-
nal do PRI, pediu à população
que compareça às urnas. Segun-

do ele, não há mais tempo para
trocar as cédulas, mas todos os
votos dados para Rodolfo Torre
serão computados para Egidio.

Torre é o candidato mais im-
portante a ser assassinado antes
das eleições de domingo. Ele é
também o político de mais alto
escalão morto no México nos úl-
timos 16 anos – desde o assassi-

nato de Luis Donaldo Colosio,
favorito para vencer a disputa
presidencial de 1994.

Calderón e autoridades fede-
rais atribuem a violência ao nar-
cotráfico, que estaria tentando
intimidar os eleitores e sujar a
imagem internacional do Méxi-
co, passando a impressão de que
o país é um Estado falido.

A polícia suspeita que a morte
de Torre esteja ligada à guerra
entre os cartéis de Los Zetas e do
Golfo no Estado de Tamaulipas,
que faz fronteira com o Texas.
Ambos estariam disputando ro-
tas de distribuição de cocaína na
região. Mas os investigadores
ainda não descobriram nenhu-
ma pista dos assassinos.

A violência pode fazer Calde-
rón pagar um pesado preço polí-
tico na votação de domingo. Pes-
quisas mostram que o PRI deve
conquistar a maioria dos cargos.
Também indicam que a maioria
dos mexicanos acha que o gover-
no está perdendo a guerra con-
tra as drogas. Desde que Calde-
rón assumiu a presidência, em
2006, e endureceu a luta contra
os cartéis, mais de 25 mil pessoas
morreram em todo o país.

Na terça-feira, o presidente
tentou amenizar as críticas, pe-
dindo “união” contra o narcotrá-
fico. O PRI rebateu, acusando
Calderón de ter perdido o con-
trole do país. Ontem, o esquer-

dista Andrés Manuel López
Obrador, que perdeu por peque-
na margem a eleição presiden-
cial de 2006, afirmou que os pedi-
dos do presidente não passam
de uma “manobra política”. / AP

Diálogo com turcos causa
crise no governo de Israel

PRI indica substituto de candidato morto PARA ENTENDER

Débora Bergamasco

E spartilho vermelho
e liga de coxa (aque-
le elástico de renda)
cobriram o corpo

da dançarina Alexandra Valen-
ça, contratada por R$ 2 mil pa-
ra apresentar a “dança do pos-
te” para Silvio Berlusconi, na
última segunda-feira, em São
Paulo. O premiê italiano pas-

sou dois dias no Brasil em reu-
niões com empresários e com
o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Mesmo assim, encon-
trou tempo na apertada agen-
da para conhecer seis garotas

brasileiras em festa privê, na
suíte presidencial do Hotel Ti-
voli São Paulo Mofarrej.

A princípio, o motivo da reu-
nião não havia ficado muito cla-
ro para algumas convidadas.

“Na verdade eu nem sabia por-
que eu estava indo (à festa). Só
sabia que tinha sido contrata-
da para uma apresentação de
dança na segunda-feira”, afir-
mou a dançarina de 28 anos e
expert em “pole dance” há 7.

Descontração. “No jantar, eles
apresentaram por alto o proje-
to de um programa de canal
de televisão que eles têm na
Itália. E disseram que queriam
levar brasileiras para lá. Pelo
que ouvi, vai estrear em 10 ou
15 dias.” Sobre suas impres-
sões de Berlusconi, Alexandra
se ateve a dizer: “Ah, ele é uma
simpatia, né? Fora do co-

mum.” Para aprovar previa-
mente as mulheres que seriam
apresentadas ao líder conser-
vador, um homem, que se iden-
tificou em bom português co-
mo “empresário italiano”, Val-
ter, reuniu-se com a meia dú-
zia de jovens para jantar na
mesma suíte do hotel, mas no
domingo, um dia antes da fes-
ta. Lá, explicou às presentes so-
bre a tal atração televisiva.

E ressaltou também as possi-
bilidades de trabalho futuro na
Itália “em publicidade, por
exemplo”.

Depois de receber o aval de
Valter, o grupo se reencontrou
no dia seguinte, agora com a
presença do chefe de Estado
italiano, que estava bastante
descontraído. Por volta das 22
horas, a mesa de frios com

queijos, pastrame e presun-
to de Parma começava a ser
depenada pelos pouquíssi-
mos convidados. Espuman-
te, vinhos branco e tinto cir-
culavam pelo quarto, en-
quanto a dançarina se apre-
sentava ao som da música
Não Enche, de Caetano Velo-
so, pendurada no mastro.
Depois de 12 minutos de dan-
ça – que também incluiu um
tango e uma troca de figuri-
no –, todos se sentaram ao
redor de uma longa mesa pa-
ra saborear o jantar.

Alexandra foi embora e a
festa continuou madrugada
adentro.

Agenda. Berlusconi chegou
a São Paulo segunda-feira e
reuniu-se no Edifício Itália
com representantes de cer-
ca de 100 companhias italia-
nas que atuam no País. Na
terça-feira, ele participou
do fórum “Brasil-Itália: no-
vas parcerias estratégicas”,
na sede da Federação das In-
dústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), com a presen-
ça do presidente Lula.

Pesam sobre o líder italia-
no acusações de promover e
de frequentar festas com ga-
rotas de programa. Depois
de vários escândalos, sua en-
tão mulher, Veronica, pediu
o divórcio no ano passado.
Hoje, ela recebe pensão de
€ 300 mil mensais.

Além de líder político, ele
também é dono do Milan, ti-
me de futebol onde joga Ro-
naldinho Gaúcho. E ocupa a
74ª posição na lista dos
mais ricos do mundo divul-
gada pela revista Forbes.

JOSE PATRICIO/AE/18-5-2010
Diplomacia do ‘pole dance’

Terremoto de 6,2
graus mata 1 no
Estado de Oaxaca

Tânia Monteiro
BRASÍLIA

Ao lado do presidente da Síria,
Bashar Assad, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva rejeitou a te-
se de que “o Oriente Médio este-
ja fadado ao conflito” e seus fi-
lhos estejam “condenados a revi-
ver a irracionalidade da guerra”.

Lula defendeu o envolvimen-
to do Brasil nas negociações de
paz no Oriente Médio, dizendo
que é responsabilidade de todos

e tem urgência em ver a região
pacificada. O presidente ainda
condenou o ataque de 31 de maio
contra a frota humanitária e o
bloqueio de Israel contra a Faixa
de Gaza , “da mesma forma que
condena atos terroristas de qual-
quer espécie”.

Assad elogiou a posição de Lu-
la em relação aos palestinos, que
“ é a questão mais importante pa-
ra os árabes”. O líder sírio ainda
citou a negociação liderada por
Brasil e Turquia com o Irã, de-
monstrando a “boa intenção” de
Teerã em negociar.

VENEZUELA
Embaixador dos EUA
critica Hugo Chávez
O embaixador americano na Ve-
nezuela, Patrick Duddy (foto),
afirmou em seu discurso de des-
pedida do cargo que a oposição
de Caracas e seu desejo de “limi-

tar as relações” com os Esta-
dos Unidos coloca em risco
intercâmbios comerciais
“históricos”, principalmen-

te de energia. O diploma-
ta ressaltou que os
EUA são o princi-
pal parceiro econô-
mico da Venezue-

la. Duddy será
substituído por
Larry Palmer.

CUBA
Anistia exige fim da
repressão na ilha
A Anistia Internacional denun-
ciou ontem o “clima de terror”
criado pelo “repressivo sistema
legal cubano” entre dissidentes
e jornalistas e pediu mudanças
na legislação de Cuba que per-
mitam a liberdade de expres-
são. O grupo de direitos huma-
nos disse que o governo usa o
embargo comercial dos EUA
como “desculpa manca” para
reprimir adversários. O estado
de saúde do jornalista opositor
Guillermo Fariñas, em greve de
fome há mais de 4 meses pela
libertação de presos políticos
doentes, ainda é crítico.

EUA
Eleição é marcada para
28 de novembro
Um suposto membro de uma
rede de espionagem russa que
estaria atuando nos EUA de-
sapareceu em Chipre
ontem, um dia depois
de ter sido libertado
sob fiança. O homem,
identificado como
Christopher Metsos, é
procurado nos EUA
pela acusação de ter for-
necido dinheiro à rede. Met-
sos foi detido na terça-feira
quando tentava embarcar para a
Hungria. Nove dos dez supostos
espiões presos no domingo com-
parecerão hoje em tribunais.

DIPLOMACIA
Hillary inicia tour por
‘quintal’ da Rússia
Com os olhos voltados para
Moscou, a secretária de Estado

dos EUA, Hillary Clinton
(foto), inicia hoje uma

visita em países que
tradicionalmente inte-
gram a chamada “zo-
na de influência” da

Rússia no Leste Euro-
peu. Hillary vai para

Ucrânia, depois segue
para a Polônia, Azerbaijão,

Armênia e Geórgia. A viagem da
secretária de Estado ocorre
uma semana após o presidente
Dmitri Medvedev visitar Wa-
shington.

O Google anunciou ontem que
o site de buscas está parcialmen-
te bloqueado na China, onde a
licença de operações acaba de
expirar, apesar de os usuários
ainda terem acesso a alguns ser-
viços, como o Gmail. Na véspe-
ra, num esforço por manter sua
licença, o Google declarou sua
intenção de mudar de estraté-
gia e deixar de desviar os inter-
nautas para seu site de Hong
Kong, como faz para escapar da
censura. A medida dá sinais de
que a empresa aceitou as restri-
ções do governo chinês. Pe-

quim mantém silêncio e não
revelou se a proposta do Goo-
gle bastará para manter a pre-
sença da empresa americana no
mercado chinês – o maior do
mundo, com 400 milhões
de usuários –, onde a Bai-
du, uma empresa local, é
líder. O Google fechou seu
portal na China em mar-
ço por preocupa-
ções com a censura,
após ter sofrido um
sofisticado ataque
de hackers origina-
do no país asiático.

CHINA

‘Empresário italiano’
que falava português
contratou mulheres um
dia antes do evento

FESTA PRIVÊ ANIMOU VISITA
DE BERLUSCONI AO BRASIL
Apesar de agenda oficial apertada, primeiro-ministro italiano achou tempo para participar
de jantar íntimo com seis garotas, que foram à suíte presidencial de um hotel de luxo de São Paulo

DAVID FERNÁNDEZ/EFE

Negociações ocorrem em
segredo, sem a presença
de Avigdor Lieberman,
chanceler israelense que
faz parte da coalizão

Pendurada. Alexandra, de 28 anos, recebeu R$ 2 mil por apresentação para grupo de Berlusconi: plano de programa de TV

Egidio, irmão de Rodolfo
Torre, assassinado pelo
narcotráfico, disputará o
governo do Estado de
Tamaulipas, no domingo

Licença de funcionamento expira e
Pequim bloqueia parcialmente o Google
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