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CONFLITO NO GOLFO ❚ CONFRONTO AO NORTE DE BAGDÁ MATA LÍDER DA AL QAEDA

Ofensiva deixa 58 mortos
e 74 feridos no Iraque
BAGDÁ – PELO MENOS 58
PESSOAS MORRERAM e 74
ficaram feridas em dois dias de
violentos confrontos em Baquba
e seus arredores, disse ontem o
general iraquiano Ahmed alAwad. Os mortos em Baquba, 55
quilômetros a nordeste de Bagdá, incluem 49 supostos rebeldes, sete soldados do Exército do
Iraque e dois civis.
Entre os rebeldes, estaria
Humadi Al Takhi, apontado como

chefe da Al Qaeda para a área,
morto 100 quilômetros ao norte
de Bagdá. Ele é o terceiro irmão
de uma mesma família a morrer
enquanto ocupava um cargo de
liderança da Al Qaeda.
Enquanto isso, mais um soldado norte-americano morreu no
Iraque, elevando a pelo menos
67 o número de militares dos
Estados Unidos mortos no país
árabe apenas no mês de abril.
No mês passado, 31 soldados dos

EUA perderam a vida em solo
iraquiano. O aumento das mortes entre os norte-americanos
ocorre em um momento no qual
o Exército dos EUA diz que a
violência sectária no Iraque começa a diminuir depois de uma
escalada desencadeada pelo
ataque com explosivos de 22 de
fevereiro contra a Mesquita do
Domo Dourado, em Samarra.
O tenente-coronel americano
Steven Jordan foi acusado por
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crueldade e maus-tratos a prisioneiros de Abu Ghraib, anunciou ontem o Exército dos Estados Unidos. O ex-responsável
pelo centro de interrogatórios
de Abu Ghraib converteu-se no
militar de mais alta patente a
ser acusado pelo escândalo internacional que começou com a
divulgação de fotografias de
soldados americanos torturando prisioneiros iraquianos dois
anos atrás.

TRANSIÇÃO

Divisão emperra o Parlamento italiano

Andreas Solaro/AFP

RETIRADA BRASILEIRA
ROMA – O CHEFE DA UNIÃO DA
ESQUERDA ITALIANA, ROMANO PRODI, se deparou ontem com
um problema que deve marcar seu
mandato como premier da Itália: a
escassa maioria no Senado e na
Câmara.
Os deputados e senadores eleitos em 9 e 10 de abril tiveram a
tarefa de votar nos presidentes de
suas respectivas câmaras, mas no
final do dia seus nomes ainda não
eram conhecidos. Na Câmara dos
Deputados, o único candidato à
Presidência é o comunista Fausto
Bertinotti, que, como estava previsto, nas três primeiras votações
não alcançou os dois terços necessários para ser eleito.

Franco Marini recebe afago de parceiro durante votação interna.

No Senado a situação é mais
complexa. A diferença entre a centro-esquerda de Prodi e a coalizão
de Silvio Berlusconi é de apenas
dois senadores. Pela Presidência
do Senado competem o centrista
Franco Marini (candidato da centro-esquerda) e o veterano democrata-cristão Giulio Andreotti
(apoiado por Berlusconi), que protagonizaram ontem duas apertadas votações que não deram nenhum vencedor. Após a eleição dos
presidentes das duas câmaras, o
Parlamento terá entre suas primeiras tarefas escolher um novo presidente da República. O mandato de
sete anos do atual, Carlo Azeglio
Ciampi, acaba no dia 18 de maio.

Empregados da siderúrgica brasileira EBX desmontam instalações da empresa em Puerto Soarez (Bolívia), na fronteira
com o Mato Grosso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse
ontem que vai conversar com seu colega boliviano, Evo Morales,
sobre a situação da EBX, expulsa e processada pela Bolívia. Lula
quer evitar também a nacionalização de bens da Petrobrás.
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RELIGIÃO

Papa canoniza quatro santos

Boicote ao filme Código Da Vinci

VATICANO – O Papa Bento XVI autorizou ontem a proclamação de quatro
novos santos, entre eles o mexicano
Rafael Guizar Valencia (1878–1938),
bispo de Veracruz, vítima das perseguições anticlericais do início do século XX nesse país. O Papa autorizou
também a proclamação de 54 mártires, entre eles 53 bispos, sacerdotes e
religiosos assassinados em 1936 durante a Guerra Civil Espanhola e uma
religiosa húngara morta em dezembro
de 1944 em Budapeste depois de ter
alojado um grupo de judeus.
Os outros três futuros santos são os
religiosos italianos Filippo Smaldone

ROMA – Um alto representante do Vaticano confirmou ontem que a Santa Sé
está pedindo a seus fiéis um boicote ao
filme O Código Da Vinci, argumentando
que a história contém calúnias contra o
cristianismo e poderia provocar uma
revolta em todo o mundo, informou a
agência de notícias italiana Ansa.
O monsenhor Angelo Amato – que
no pontificado de João Paulo II erao
número 2 na hierarquia do Vaticano e
que agora, com Bento XVI, comanda
a Congregação para a Doutrina da Fé
– pediu o boicote em um pronunciamento feito na Pontifícia Universidade da Cruz Sagrada, mantida pelo

(1848–1923) e Rosa Venerini (1656–
1728) e a religiosa francesa Teodora
Guerin (1798–1858). Os três novos
beatos são o sacerdote francês Basilio
Antonio Maria Moreau (1799–1873),
o espanhol Mariano de la Mata Aparicio (1905-1983) e sua compatriota
Margarita María López de Maturana
(1884–1934).
Bento XVI decidiu não assistir às
beatificações regressando a uma antiga
tradição. As beatificações são o primeiro passo no caminho para a proclamação de um santo. Ao decidir não presidir a cerimônia, Bento XVI retomou
uma prática secular, exercida até 1971.

movimento Opus Dei.
“Espero que todos vocês boicotem
este filme”, disse o monsenhor. Ele considera que a obra, baseada no best-seller de Dan Brown, está repleta de
“calúnias, ofensas e erros históricos e
teológicos envolvendo Jesus Cristo, o
Evangelho e a Igreja”. “São calúnias,
ofensas e erros que, se fossem dirigidas
ao Corão ou à Torá, iriam justificadamente provocar uma revolta em todo o
mundo”, sentenciou. Líderes católicos
têm criticado repetidamente o livro e
seu respectivo filme, que tem estréia
prevista para 19 de maio e é estrelado
por Tom Hanks e Audrey Tautou.

CONFERÊNCIA MÉDICA
Aos 6 anos, o mexicano Maximiliano Arellano de la Noe concede
entrevista coletiva a jornalistas depois de fazer conferência para
estudantes de Medicina sobre Causas e Conseqüências da Osteoporose. Dono de uma rara memória, o garoto se especializa em
assuntos médicos há quatro anos, desde quando começou a ler.

ESTADOS UNIDOS

Hino só em
inglês, diz Bush
WASHINGTON – O hino nacional dos Estados Unidos deve ser cantado em inglês,
não em espanhol, declarou ontem o presidente George W. Bush, reagindo a uma
versão em espanhol do hino divulgada
ontem pelo produtor musical britânico
Adam Kidrom. O produtor declarou que
se tratava de uma homenagem aos imigrantes que vivem em solo norte-americano. Em entrevista coletiva, quando os
repórteres perguntaram ao presidente
se o hino poderia ser cantado em espanhol, Bush respondeu que não. “Creio
que o hino só pode ser cantado em
inglês. (...) Uma das coisas mais importantes acerca dos Estados Unidos é
que temos sido capazes de fazer com
que pessoas de todas as profissões e
condições sociais se unam sob Deus
como uma só nação.(...) Creio que as
pessoas que desejam se abrigar neste
país deveriam aprender inglês”, disse o
presidente.
Os comentários do presidente ocorrem em um momento de escalada do
debate nacional sobre reformas na lei
de imigração. Vários grupos de imigrantes prometem na próxima semana
um boicote econômico para pressionar
por uma legislação que proporcione
status legal a milhões de clandestinos.

O RITMO DE TRAVIS
Doris Eaton Travis, dançarina de 102 anos, recebe flores após
apresentação beneficente em Nova Iorque. Travis teve diversas profissões, mas a dança marcou sua vida. Ela começou a
se apresentar em shows no início do século passado e agora
usa sua arte para defender causas humanitárias como os direitos dos portadores do vírus da aids.

PROTESTO TIMORENSE
Manifestante atira pedra em veículo em chamas em Dili, capital do Timor Leste. Centenas de ex-soldados incendiaram
carros e lojas ontem na cidade durante violentos confrontos
com a polícia que deixaram pelo menos quatro mortos – dois
deles civis – e 27 feridos, segundo testemunhas. Os ex-soldados foram demitidos no mês passado após uma greve.

