JORNAL DA CIDADE

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a Cidade do México na manhã desta
quinta-feira, ativando o alarme sísmico da cidade e fazendo com que alguns moradores saíssem de seus lares e
escritórios. Não houve relatos imediatos de feridos ou danos causados pelo tremor, que foi sentido em algumas
partes da capital mexicana. O epicentro do terremoto foi perto da cidade de Huajuapan de León, no Estado
de Oaxaca, a uma profundidade de 55 km, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
Aracaju  sexta-feira, 20 de julho de 2018
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OEA discute violência na Nicarágua
Forças do governo realizaram “operações de limpeza” para recuperar universidades ocupadas

B

UENOS AIRES (AGÊNCIA BRASIL) - A Organização dos Estados Americanos (OEA)
se reúne nesta quarta-feira (18) pela terceira vez em duas semanas, para discutir a escalada da violência na Nicarágua. Cerca de 300
pessoas morreram em três meses de protestos
contra o governo: nos últimos dias, as forças de
segurança e grupos paramilitares, simpatizantes
do presidente Daniel Ortega, realizaram “operações de limpeza”, para recuperar universidades
ocupadas por estudantes e derrubar barricadas,
erguidas em várias cidades do pais. A última
delas, na terça-feira (17), na cidade de Massaya,
resultou na morte de pelo menos três civis e um
policial.
O chefe da polícia de Massaya, Ramón Avellán, disse que estava cumprindo a ordem (de
limpeza) do presidente e de sua mulher, Rosario
Murillo, que também e vice-presidente. “Vamos
cumpri-la, custe o que custar”, afirmou.
“Existe uma ação combinada das forças estatais da segurança, junto com grupos de terceiros
armados, que no Brasil seria compatível com as
milícias, para retomar o controle da país, por
meio da força, ignorando o diálogo”, disse, em
entrevista à Agencia Brasil, o secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH), Paulo Abrão. Com base em
depoimentos das vítimas, imagens de enfrenta-

mentos e analises balísticas, os investigadores
da CIDH acusaram o governo nicaraguense de
mandar “atirar para matar” os manifestantes. As
vítimas – muitas delas jovens estudantes – foram
baleadas na cabeça, no pescoço ou nas costas.

Ofensiva

O

último enfrentamento foi na terça-feira
(17). Desde cedo, carros policiais, seguidos
por caminhonetes com homens encapuzados e
armados, cercaram Morimbó – um bairro indígena de Massaya, símbolo da resistência à ditadura
de Anastasio Somoza.
Somoza acabou sendo derrubado, em 1979,
pela Revolução Sandinista, liderada por Ortega.
Passados 39 anos, o ex-guerrilheiro de esquerda
está sendo de querer instalar uma dinastia política tão corrupta como aquela que ele combateu.
Em 2016, ele conquistou seu terceiro mandato
presidencial consecutivo – numa votação, sem a
presença de observadores internacionais, cujos
resultados têm sido questionados pela oposição
e também por antigos aliados.
Os protestos foram desencadeados por uma
reforma da previdência, anunciada em meados
de abril, que o governo acabou revogando. Mas
as manifestações continuaram – desta vez contra
a violenta repressão dos primeiros dias. Ortega
aceitou dialogar com representantes da socieda-

de civil – estudantes, agricultores, empresários
e organizações de Direitos Humanos – com a
mediação da Igreja Católica, para buscar uma
solução pacifica para a crise sem precedentes,
desde o fim da guerra civil em 1990.
Mas o diálogo foi suspendido, depois que
Ortega rejeitou a proposta de antecipar as eleições. Ele acusou a oposição de “golpista” e os
manifestantes de “terroristas” e prometeu cumprir seu mandato até o fim, em 2021. Ha três
semanas, endureceu seu discurso e lançou uma
ofensiva contra os manifestantes, para retomar a
Universidade Nacional Autônoma de Managua e
o bairro de Morimbó, em Massaya.
Segundo Abrão, o governo quer retomar o
controle do pais essa semana. No dia 19 de abril,
a Nicarágua festeja o aniversário da Revolução
Sandinista. “Talvez o governo queria anunciar,
nesta data, a vitória contra uma tentativa de
golpe dos terroristas para derruba o governo”,
disse. “E uma linguagem que usa para justificar
a violência”.

Terrorismo
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Nicarágua tem sido alvo de críticas cada vez
mais frequentes da comunidade internacional. Pelo menos treze dos 34 países membros
da OEA querem aprovar uma resolução nesta
quarta-feira, condenando o governo de Ortega.
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Trump critica UE por multa
WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, criticou nesta
quinta-feira a União Europeia (UE) e disse que o bloco
está se aproveitando dos
Estados Unidos, apontando
para a multa recorde de 5
bilhões de euros que os reguladores antitruste impuseram
ao Google.

Autoridades da UE ordenaram na quarta-feira que o Google pare de usar seu popular
sistema operacional Android
para bloquear seus rivais, aumentando as tensões entre
Washington e Bruxelas. O presidente da Comissão Europeia,
Jean-Claude Juncker, deve se
reunir com Trump na Casa
Branca na próxima quarta-feira

para discutir questões comerciais e outras.
“Eu te avisei! A União Europeia acabou de aplicar uma
multa de 5 bilhões de dólares
em uma de nossas grandes
empresas, o Google. Eles realmente estão se aproveitando
dos EUA, mas não por muito
tempo”, disse Trump em um
post no Twitter.

O Google disse que apelaria da decisão da UE. A multa
de 4,34 bilhões de euros (5
bilhões de dólares) é quase o
dobro da penalidade anterior
que a empresa foi condenada
a pagar no ano passado, mas
representa pouco mais de duas
semanas de receita para sua
empresa controladora, a Alphabet.

Putin: tentam minar sucesso da cúpula
MOSCOU - O presidente
da Rússia, Vladimir Putin,
acusou nesta quinta-feira
forças dos Estados Unidos
de tentarem minar o sucesso de sua primeira cúpula
com o presidente norte-americano, Donald Trump,
e disse que os dois líderes
conseguiram começar a
melhorar os laços bilaterais
apesar disso.
Putin e Trump se reuniram pela primeira vez em
Helsinque na segunda-feira,
um evento que desencadeou uma tempestade de
críticas nos EUA por Trump

ter se recusado a culpar o
líder russo por interferir na
eleição norte-americana de
2016, comentários dos quais
tentou se retratar depois.
Putin, que conversava
com diplomatas russos de
todo o mundo reunidos em
Moscou, disse nesta quinta-feira que a cúpula foi um
sucesso no geral, mas se
queixou do que descreveu
como esforços “poderosos”
para sabotá-la nos EUA.
“Vemos que há forças nos
Estados Unidos que estão
preparadas para sacrificar
casualmente as relações

Rússia-EUA, a sacrificá-la
por suas ambições no decorrer de uma batalha política
interna nos Estados Unidos”,
disse Putin.
O líder russo disse que
estas forças parecem dispostas a sacrificar empregos de
norte-americanos e prejudicar a economia de seu país
enquanto se entregam à sua
batalha política.
Ele disse que teria sido
ingenuidade esperar que a
cúpula pudesse resolver, em
um espaço de poucas horas,
problemas que cresceram
ao longo dos anos, mas que

houve um pontapé inicial.
“O caminho para mudanças
positivas começou mesmo
assim”, disse Putin. “É importante que uma reunião
tenha finalmente acontecido
e nos permitido conversar
diretamente”.
Putin alertou, porém,
para os perigos de Moscou
e Washington não conseguirem continuar a reparar os
laços, dizendo que o novo
tratado de redução de armas
estratégicas Start vencerá
em um ano e meio a menos
que se comece a trabalhar
em uma prorrogação.

TAILÂNDIA

Garotos curtem volta para casa
MAE SAI, TAILÂNDIA - A
felicidade é um bolo de aniversário, uma refeição de arroz com carne de porco, uma
cama aconchegante e uma
viagem para comprar um celular novo. Essas foram algumas
das alegrias desfrutadas por
Duangpetch Promthep, capitão
do time de futebol de meninos
tailandeses resgatado de uma
caverna inundada na semana
passada, durante suas primeiras horas em casa. “Minha
cama estava aconchegante”,
disse Dom, como é conhecido,
à Reuters.
Os 12 meninos, cujas idades
variam entre 11 e 16 anos, e
seu técnico, de 25 anos, do
time “Javalis Selvagens”, voltaram para casa na quarta-feira,

depois de receberem alta de
um hospital e aparecerem na
televisão nacional para descreverem sua provação dentro
da caverna de Tham Luang.
“Quando cheguei em casa
havia muitas pessoas esperando por mim. Fiquei muito
surpreso”, disse Dom, que foi
recebido por familiares vindos
até da China.
Sua primeira refeição foi
arroz com jarrete de porco, um
prato de que sentiu saudade
na caverna onde os meninos
ficaram sem comida durante
dias e só sobreviveram com a
água que pingava do teto da
caverna.
Dom também comemorou
com atraso seu 13º aniversário
do dia 3 de julho, um dia de-

pois de os garotos terem sido
encontrados por dois mergulhadores britânicos a cerca de
4 quilômetros de profundidade
na caverna. As autoridades
pediram que os meninos sejam deixados à vontade para
se recuperar em casa, longe
da curiosidade pública, para
poderem retomar suas vidas
normais.
Dom, que mora com sua
tia, seu tio e sua avó, escreveu
no Facebook que teve que criar
uma nova conta por causa do
grande aumento de pedidos
de amizade. Ele também comprou um novo celular para
substituir o que perdeu na
caverna.
Voltar ao normal significa
lições de casa nos finais de

semana e treinos de futebol depois da escola, disse
Thanaporn Promthep, a tia
de 41 anos de Dom, que ele
chama de mãe. “Ele é um
bom aluno, muito responsável”, garantiu ela, acrescentando que isso significa nada
de namorada durante mais
dois anos.
Os garotos embarcam em
um curso neste mês para
se tornarem aprendizes de
monges budistas em homen a g e m a S a m a r n Ku n a n ,
mergulhador voluntário e
ex-membro da unidade SEAL
da Marinha tailandesa que
morreu durante a missão que
os resgatou. “É uma coisa
muito importante a fazer”,
disse Dom.

Já o governo nicaraguense tem outra proposta
de resolução, condenado “grupos internacionais
do crime organizado e terroristas” de querer
desestabilizar o pais e afirmando que os nicaraguenses têm o direito de reestabelecer a paz,
sem “ingerência externa”.
Na segunda-feira (16), o Parlamento nicaraguense (de maioria governista) aprovou
uma lei contra a lavagem de dinheiro e a proliferação de armas de destruição massiva, que
caracteriza o delito de terrorismo e estabelece
penas de até 20 anos. “A legislação foi escrita de
tal forma, que permite enquadrar na categoria
de terrorista os civis que participam de protestos pacíficos”, disse a Agencia Brasil, Carlos
Chamorro, filho da ex-presidente Violeta Chamorro (1990-1997) e diretor do site de notícias
“Confidencial”.
Segundo Chamorro, hoje o governo perdeu
o apoio da grande maioria e se sustenta apenas
“na base da força e da intimidação”. Mas a
queda do regime vai depender de muito mais do
que a condena internacional. “Hoje existe uma
aliança entre o povo e empresários, que antes
apoiavam Ortega. A esperança da oposição é
manter essa frente unida e abrir fissuras na polícia”, disse. O grande problema são os grupos
paramilitares “que Ortega não vai desmantelar,
porque são chefiados por ele”.

MIANMAR

Muçulmanos relatam
ameaças e violência
G

ENEBRA - Refugiados muçulmanos rohingyas que chegam a Bangladesh dizem que violência, incluindo torturas, persiste contra eles em Mianmar e que o clima geral
permanece “ameaçador” para minorias étnicas e religiosas,
disseram nesta quinta-feira investigadores de direitos humanos da Organização das Nações Unidas.
Membros da Missão Independente Internacional para Descoberta de Fatos em Mianmar encerraram uma visita de cinco
dias ao acampamento de refugiados de Kutupalong, em Cox’s
Bazar, onde entrevistaram recém-chegados entre os mais de
700 mil rohingyas que fugiram do Estado de Rakhine desde
uma repressão militar em agosto.
“Eles se referiram às claras ameaças que enfrentaram de
violência e perseguição, sendo cortados de suas fontes de
subsistência, e o clima geral ameaçador que no final fez com
que fugissem para Bangladesh”, disseram os investigadores
em comunicado, acrescentando que a chegada de novos
refugiados reflete a “contínua gravidade de violações de direitos humanos em Mianmar”. Não houve reação imediata de
autoridades em Mianmar, onde é feriado. Anteriormente, eles
negaram amplos abusos.

