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Nobel da 
Paz: Lula 
é um dos 
favoritos 
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OSLO - 0 presidente Luiz 
Inácio Lula dajSüva está en- ' w 

tre os favoritos ao Prêmio C/> 
Nobel da Paz de 2003, disse 2 } 
ontem o diretor do Instituto p . 
Internacional para a Pesqui- ÇD 
sa da Paz, o norueguês Stein 
Tonnesson. O diretor do ins
tituto Nobel, Geir Lundes-
tad, revelou que já há 165 
personalidades e institui
ções na lista para o Prêmio. 

Entre as candidaturas 
confirmadas estão as de Jac-
ques Chirac, o líder da banda 
U2 Bono Vox, o premiê britâ
nico Tony Blair, o presidente 
americano George Bush, o 
chefe de inspeções de armas 
da ONU Hans Blix, o Papa 
João Paulo II, a Cruz Verme
lha e a força de paz america
na. Em princípio, o comitê do 
Prêmio Nobel deveria tomar 
uma decisão em 10 dias, du
rante reunião secreta, mas 
poderá adiar a escolha defi
nitiva até o dia 10 de outu
bro, quando deverá anunciar 
o nome do eleito. 

Lula ocupa um lugar de 
destaque nas preferências 
do comitê, por sua luta con
tra as desigualdades sociais 
na América do Sul, tema 
considerado fundamental, 
segundo Tonnesson. Além 
disso, o diretor do Instituto 
revela que Berge Furre, 
membro do Comitê Nobel da 
Paz, é um grande admirador 
do presidente brasileiro. O 
Planalto informou não terfsi-
db notificado offciaípente 
da indicação ainda. 

O pesquisador citou tam
bém o dissidente iraniano 
Hashem Aghajari, preso em 
seu país por suas tentativas 
de reformar o regime teocrá-
tico, e a organização humani
tária católica Santo Egídio, 
cuja candidatura foi apre
sentada pelo bispo sul-afri-
cano, Desmònd Tutu, como 
fortes candidatos ao Nobel. 

O Comitê Nobel é com
posto por cinco membros es
colhidos pelo parlamento 
norueguês. 
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