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-CARACAS- Centenas de venezuelanos
foram até o Cemitério do Leste, em
Caracas, se despedir da ex-miss e
atriz Mónica Spear, assassinada esta
semana e cuja morte forçou o gover-
no de Nicolás Maduro a priorizar pu-
blicamente a segurança de forma
inédita nos anos do chavismo. Na
véspera do funeral, o presidente ve-
nezuelano afirmou que um plano de
pacificação nacional deve ser apre-
sentado em cerca de 15 dias, e prova-
velmente entraria em vigor no come-
ço de fevereiro.
— A pacificação da Venezuela é a ta-

refa principal do governo que eu presi-
do, de toda a pátria—garantiuMaduro.
— Isto não é tarefa de nossos filhos,
nem de nossos netos.
Depois de todos os seus ministros

colocarem os cargos à disposição —
prática comum em todo começo de
ano no período de Hugo Chávez na
Presidência — Maduro realizou mu-
danças no comando de sete pastas,
mesclando nomes que já estavam no
governo e trazendo novatos. Nenhu-
ma das áreas que passaram por mo-
dificações, no entanto, tem relação
com as mais criticadas de seu gover-
no: segurança e economia. Ao con-

trário, um dos cinco ministros que já
tiveram a garantia de que continua-
rão no Gabinete é o de Interior, Justi-
ça e Paz, Miguel Rodríguez Torres,
justamente o responsável por co-
mandar as polícias e os órgãos de in-
teligência nacionais. Apesar de Ro-
dríguez ser questionado por alguns
setores da sociedade, analistas da
política venezuelana dizem que seu
cargo nunca esteve em risco devido à
sua lealdade ao governo.

ECONOMIA EM SEGUNDO PLANO
Sobre a economia, por outro lado,Ma-
duro deixou no ar que alterações po-
dem estar por vir. A Venezuela enfren-
ta há meses altos índices de inflação e
crises no fornecimento de produtos
básicos. Frente a esses problemas, o
governo já havia se comprometido a
aumentar o preço da gasolina e se pre-
parava para combater a supervalori-
zação do bolívar.
— Nos próximos dias, completarei

todo o ajuste necessário para a bata-
lha econômica e social — disse o pre-
sidente.
Até o começo deste ano, os assun-

tos econômicos dominavam a pauta
do governo,mas amorte de uma cele-

bridade e a subsequente comoção
popular obrigaram o chavismo a to-
mar posições públicas sobre a inse-
gurança na Venezuela, dona da ter-
ceira mais alta taxa de homicídios do
mundo em 2013, segundo a ONG Ob-
servatório Venezuelano de Violência
(OVV). Num país onde, de acordo
com o OVV, apenas 8% dos assassina-
tos são investigados, a importância
que a questão ganhou pode ser medi-
da pelo fato de que as autoridades
anunciaram ontem — cinco dias de-
pois do crime— o nome do responsá-
vel por matar Mónica e seu ex-mari-
do, Thomas Henry Berry. Sete pesso-
as foram presas por ligação com o du-
plo assassinato e outras quatro estão
sendo procuradas pela polícia.
O crime que chocou o país ocorreu

durante uma tentativa de assalto nu-
ma estrada venezuelana. Mónica e
Berry estavam viajando de carro
acompanhados da filha Maya, de 5
anos, quando um buraco na pista
obrigou-os a encostar. O trio foi ata-
cado no acostamento quando o veí-
culo estava prestes a ser rebocado.
Apesar de ter sido atingida por um ti-
ro na perna direita, Maya sobreviveu
e não corre risco de vida. l

País terá plano de pacificação ainda estemês, diz NicolásMaduro
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Adeus. Parentes e amigos carregam os caixões da ex-miss e atriz Mónica Spear e de seu ex-marido, Thomas Henry Berry, em cemitério de Caracas

Venezuela se despede de
miss sob promessa de paz

Israel: mais 1.400 casas nos territórios
Governo só fez anúncio
após secretário de Estado
John Kerry deixar região

-JERUSALÉM- Mal o secretário de Estado
dos EUA, John Kerry, deixou a região—
para onde tem feito constantes viagens
na tentativa de alavancar um acordo de
paz entre palestinos e israelenses — o
governo de Israel anunciou a licitação
de 1.400 casas na Cisjordânia e em Je-
rusalém Oriental. A contínua expansão
dos assentamentos judaicos nos terri-
tórios ocupados é um dos principais
entraves ao diálogo, desagradando tan-
to aos palestinos como aos Estados
Unidos. O plano é construir 800 novas
casas na Cisjordânia e 600 em Jerusa-
lém Oriental.

DESDE JULHO, 5.349 NOVAS CASAS
O anúncio aparentemente foi adiado
para depois da visita deKerry, que esta-
va na região na semana passada. Ele
tem retorno previsto na próxima sema-
na. Em 2010, o governo do premier
Benjamin Netanyahu anunciou uma
expansão de 1.500 casas durante uma
visita oficial do vice-presidente dos
EUA, Joe Biden, algo que irritou pro-
fundamente Washington. Segundo a
ONG israelense Paz Agora, a nova ex-
pansão significa que, desde a retomada
das conversas de paz em julho passado,

Israel já anunciou a construção de
5.349 unidades residenciais nos territó-
rios palestinos. “Essas novas licitações
podem fazer as negociações descarrila-
rem e destruir os esforços de Kerry”, ad-
vertiu o secretário-geral da ONG, Yariv
Oppenheimer, num comunicado. O go-
verno defende a expansão sob alegação
de que ela ocorre em áreas que deverão
permanecer sob controle israelense
num acordo de paz.
Diferentemente de ocasiões anterio-

res, o governo israelense não se com-
prometeu nesta rodada de negociações

a congelar a expansão dos assentamen-
tos nos territórios ocupados. Concor-
dou em libertar 104 prisioneiros pales-
tinos, julgados e condenados por ata-
ques cometidos antes da assinatura dos
acordos de paz de Oslo, em 1993.
Netanyahu tem enfrentado forte

pressão interna de sua coalizão e do
eleitorado de seu partido, o conserva-
dor Likud, pela decisão de libertar os
prisioneiros. Após a libertação, eles fo-
ram saudados como heróis pelo povo e
por líderes palestinos, irritando a ala
conservadora israelense. l
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Ocupação. Palestinos protestam contra o assentamento israelense de Ofra, na Cisjordânia

Saída de presidente interino
é celebrada na África Central
Violência sectária
na República

Centro-Africana
derruba Djotodia

-BANGUI- Pressionado pelo fracasso
do governo em controlar uma
onda de violência sectária, o pre-
sidente interino da República
Centro-Africana, Michel Djoto-
dia, renunciou ontem. O primei-
ro-ministrodopaís,NicolasTien-
gaye, tambémdeixou o cargo, de
acordo com um comunicado di-
vulgado pelo vizinho Chade. A
decisãoveioà tonaapósdoisdias
de reuniões no Chade, das quais
Djotodia participou ao lado de
autoridades de seu governo para
tentar discutir soluções para os
confrontos religiosos na Repúbli-
ca Centro-Africana.
Djotodia foi o primeiro líder

muçulmano do país e tomou o
poder no ano passado, quando
a aliança rebelde Seleka tomou
a capital. Meses de abusos por
parte dos islamistas levaram à
criação de milícias cristãs e a
seguidos confrontos que dei-
xaram milhares de mortos e
obrigaram um milhão de pes-
soas a deixarem suas casas.
Com a lembrança do genocí-

dio de 1994 em Ruanda, a
França enviou centenas de sol-
dados para sua ex-colônia no
mês passado para apoiar as

forças africanas de paz. Mas os
assassinatos continuaram. A
expectativa é que a saída de
Djotodia sirva para diminuir
os enfrentamentos.
—Tomamos nota da renúncia.

Cabe ao CNT (a assembleia de
transição da República Centro-
Africana)decidir oqueacontece-
rá agora — disse o porta-voz do
Ministério das Relações Exterio-
res da França, RomainNadal.
Uma nova reunião acontece-

rá emBangui nos próximos dias
para decidir quem comporá a
nova liderança. Por enquanto, a
renúncia tem sido comemora-
da nas ruas. Com o cair da noi-
te, porém,muitas pessoas volta-
rampara casa, commedode re-
presálias de rebeldes.
— É um novo dia para a Re-

pública Centro-Africana. Deus
ouviu nosso clamor e nossas
orações — disse Jeanne, uma
mulher de 71 anos cujo filho
foi assassinado em março por
integrantes da Seleka.
Segundo fontes diplomáticas

francesas, os líderes de países
da região como Chade, Gabão
e República do Congo têm
seus nomes favoritos para as-
sumir o cargo, mas “não há
candidatos”. O fato de que
aquele que ocupar o posto na
transição não poderá concor-
rer nas próximas eleições —
previstas para o fim do ano —
pode ser um entrave. l

REUTERS

Comemoração.Moradores de Bangui dançame cantamapós renúncia de interino

Obama contraria
Utah e defende gays
Governo federal vai
reconhecer união do
mesmo sexo apesar
de veto estadual

-WASHINGTON- Depois de a Justiça
americana ter autorizado e de-
pois proibido novamente o ca-
samento entre pessoas do mes-
mo sexo no estado de Utah, o
governo federal decidiu com-
prar publicamente uma briga
com o poder estadual na ques-
tão. O Departamento de Justiça
anunciou ontem que os 1.400
casais que tiveram tempo de se
unir formalmente terão seus di-
reitos federais garantidos, indo
de encontro à vontade do esta-
do, que conseguiu barrar o ca-
samento gay na Suprema Corte
na segunda-feira.
Na quarta, o governador de

Utah, o republicano Gary Her-
bert, declarou que o estado não
reconheceria por enquanto os
casamentos homossexuais ce-
lebrados depois que um juiz de
uma corte federal no estado de-
clarou como inconstitucional a
proibição da união gay, no dia
20 de dezembro. A decisão da
Suprema Corte “congelou” a
decisão da instância inferior, e
agora a questão passará por
uma corte federal de apelações
noColorado. EmWashington, o
procurador-geral americano,
Eric Holder, garantiu o respaldo
do Executivo federal aos casais.
— Estes casamentos serão re-

conhecidos como legítimos pa-
ra todos os benefícios federais
nos mesmos termos que outros
casamentos do mesmo sexo —
declarou. — Estas famílias não
devem ser confrontadas com a
incerteza enquanto seu status

continua pendente.
O governo de Utah não ha-

via comentado a decisão fe-
deral até ontem à noite. A Or-
ganização Nacional pelo Ca-
samento, ONG contrária ao
casamento gay, condenou a
atitude de Holder e conside-
rou-a uma intromissão em as-
suntos estaduais. Para o pre-
sidente da entidade, Brian
Brown, a atuação federal foi
“ultrajante”.
— É direito dos estados de-

terminar o que é um casamen-
to, e os eleitores de Utah o fize-
ram— argumentou Brown.

CASAIS COMEMORAM
O Utah seria o 18º dos 50 esta-
dos americanos a aprovar o ca-
samento gay caso a Suprema
Corte não desse a vitória ao go-
verno local. Por outro lado, a
mesmaSupremaCorte decidiu
em junho passado que casais
do mesmo sexo têm direito a
serem tratados da mesma for-
ma que os casais heterossexu-
ais sob a lei federal.
Apesar de ainda não terem o

reconhecimento estadual, ca-
sais gays de Utah celebraram a
posição do governo federal.
— É uma validação — disse

Angela Hinton, que se casou
com Michele Poast em 23 de
dezembro. — Temos o reco-
nhecimento oficial de que so-
mos pais, esposas, cônjuges.
Na capital americana, o gru-

po de defesa dos direitos dos
gays Human Rights Campaign
elogiou a atuação de Holder.
— Este é só o começo da luta,

e o trabalho continua até que
haja igualdade de casamento
no Utah e em todos os 50 esta-
dos americanos—disseopresi-
dente do grupo, Chad Griffin. l
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