
EUA criam "sala de guerra" após revelações 
Andrea Murta  
 
Força tarefa montada pelo Departamento de Estado visa reparar danos em laços com parceiros 
internacionais 
 
Hillary classifica caso de "ataque ao mundo" e diz que governo está adotando "passos 
agressivos" contra site  
 
Os EUA entraram ontem abertamente em esforço frenético de contenção de danos após o 
vazamento de dados diplomáticos sigilosos na internet. A secretária de Estado, Hillary Clinton, 
se desculpou e classificou o episódio como um "ataque ao mundo". 
 
O site WikiLeaks, dedicado a publicar informações confidenciais, começou a divulgar no final de 
semana cerca de 260 mil comunicações entre embaixadas americanas ao redor do mundo e 
Washington, expondo vários governos a situações que vão do ridículo ao risco real. 
 
"Essa divulgação não é só um ataque aos interesses de política externa americanos. É um 
ataque contra a comunidade internacional", disse Hillary. "Sentimos muito pela divulgação do 
que deveria ser sigiloso." 
 
A secretária afirmou que o governo está adotando "passos agressivos" para punir os 
responsáveis e que estão sendo tomadas medidas nos departamentos de Estado e da Defesa 
para evitar vazamentos futuros. 
 
O secretário da Justiça, Eric Holder, reiterou que há uma investigação criminal em curso nos 
EUA sobre o WikiLeaks, mas não disse se e como o país tentará prender seus representantes, 
que estão fora da jurisdição americana. 
 
A sugestão de deputados e senadores republicanos de classificar o site como organização 
terrorista foi por enquanto rechaçada. 
 
P.J. Crowley, porta-voz do Departamento de Estado, disse que a divulgação de dados secretos 
não é terrorista. 
 
De toda forma, a previsão é que as revelações prejudicarão por tempo indeterminado algumas 
relações dos EUA com diplomatas estrangeiros, que perderam a expectativa de 
confidencialidade das conversas. 
 
FORÇA TAREFA 
 
A situação é tão mais grave quanto menos favorável a visão do público de um país sobre os 
EUA -Paquistão, Arábia Saudita e Iêmen estão entre os mais abalados pelos vazamentos. 
 
O Departamento de Estado montou uma força tarefa - já apelidada de "sala de guerra" - para 
lidar com a crise 24 horas por dia. 
 
Além de Hillary, vários diplomatas de alto escalão foram destacados para falar com governos 
estrangeiros e tentar manter os laços atuais. 
 
"O esforço não vai funcionar", disse à Folha James Lindsay, vice-presidente sênior do think 
tank Council on Foreign Relations. 
 
"Vai haver uma sombra sobre a diplomacia americana daqui para frente. Em boa parte do 
mundo, as conversas não serão mais francas." 
 
Para Lindsay, que condena o vazamento como "ato totalmente irresponsável", o WikiLeaks 
forçará um retrocesso democrático. 
 



"O acesso à informação será mais restrito e as pessoas hesitarão antes de escrever avaliações. 
E é mais fácil impulsionar más ideias que não são escritas", afirmou. 
 
Internamente, são esperadas poucas mudanças nos EUA. Mesmo a revelação de espionagem 
por parte de diplomatas não deve levar a alterações. 
 
"Diplomatas são apenas diplomatas", insistiu ontem a embaixadora dos EUA na ONU, Susan 
Rice. 
 
Não convenceu. "Somos todos adultos aqui", disse Lindsay. "Em alguns casos, diplomatas são 
mais do que apenas diplomatas." 
 
EUA souberam de tumor de Morales por Nelson Jobim 
Fernando Rodrigues e Gustavo Hennemann 
 
Diplomatas dos EUA relatam terem ouvido do ministro da Defesa, Nelson Jobim, que o 
presidente da Bolívia, Evo Morales, sofre de um "grave tumor" na cabeça. Esse despacho 
confidencial é de 22 de janeiro de 2009. 
 
Redigido pelo então embaixador dos EUA em Brasília, Clifford Sobel, o telegrama faz parte de 
um conjunto de seis documentos aos quais a Folha teve acesso ontem com exclusividade do 
site WikiLeaks. 
 
Sobel diz ter tomado conhecimento da enfermidade durante uma conversa com Jobim 
"posterior a uma reunião presidencial de 15 de janeiro, em La Paz" entre Lula e Morales. 
 
Nesse encontro, "o ministro da Defesa do Brasil (protegido) confirmou um rumor anterior que 
Morales sofre de um grave tumor na região do septo nasal", escreveu o então embaixador dos 
EUA. 
 
A colocação da expressão "protegido", entre parênteses após o nome de Jobim, indica que o 
diplomata americano pedia reserva em relação à fonte da informação. 
 
"Jobim disse ao embaixador que Lula tinha oferecido a Morales um exame e tratamento em 
um hospital em São Paulo", prossegue. 
 
Mas o tratamento teria sido adiado, diz Sobel, porque a Bolívia passava por um delicado 
momento político. Estava marcado um referendo em 25 de janeiro do ano passado, no qual 
seria aprovada a nova Constituição do país. 
 
Jobim, que participou do encontro em La Paz, relatou ao diplomata que "o tumor poderia 
explicar por que Morales demonstrou estar desconcentrado [...] nessa e em outras reuniões 
recentes". 
 
HONDURAS 
 
O ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya, deposto por um golpe de Estado em junho de 
2009, anunciou ontem que usará comunicados confidenciais da diplomacia dos EUA revelados 
pelo WikiLeaks para denunciar o governo americano ao TPI (Tribunal Penal Internacional). 
 
Para Zelaya, um documento enviado desde Tegucigalpa ao Departamento de Estado evidencia 
"cumplicidade" com os golpistas. 
 
A correspondência, enviada 26 dias após o golpe, é assinada pelo embaixador dos EUA no 
país, Hugo Llorens. 
 
No documento, o embaixador diz que "não há dúvidas" de que os militares, a Corte Suprema e 
o Congresso hondurenhos conspiraram para derrubar o governo. 
 



Llorens diz ainda que a suposta carta de renúncia do presidente foi "fabricada". 
 
Mídia defende divulgação de documentos 
 
Criticada pelo Departamento de Estado dos EUA como "irresponsável", a divulgação de 
documentos diplomáticos sigilosos foi defendida por cinco publicações internacionais. 
 
Todas elas afirmaram que as informações são assunto de interesse público, e que sua 
divulgação é transparente. 
 
As cinco publicações que tiveram acesso adiantado aos "cables", como são conhecidos os 
despachos, foram os jornais "The New York Times" (EUA), "El País" (Espanha), "Le Monde" 
(França) e "The Guardian" (Reino Unido), além da revista semanal "Der Spiegel" (Alemanha). 
 
Todos publicaram editoriais, artigos ou até vídeos defendendo o sigilo das fontes. 
 
Os veículos ainda argumentam que pesaram questões de segurança de um lado e, de outro, a 
importância de tornar públicos detalhes das estratégias que os EUA tentam implementar em 
diferentes regiões do mundo. 
 
Isso inclui as guerras do Iraque e Afeganistão e golpes de Estado dos anos 60, 70 e 80 na 
América Latina. 
 
O "NYT" afirma ter recebido os documentos de uma fonte anônima, supostamente a mesma 
que teria enviado os dados às publicações europeias. 
 
No entanto, segundo o blog Cutline, do Yahoo News, o diretor-executivo do jornal, Bill Keller, 
teria afirmado em e-mail ter recebido os documentos de segunda mão, repassados pelo jornal 
britânico "The Guardian". 
 
Telegramas mostram esforço dos EUA para reunir dados de amigos e inimigos 
Peter Apps 
 
De números de cartão de crédito de líderes africanos a amizades de políticos britânicos, os 
telegramas vazados pelo WikiLeaks mostram que diplomatas dos EUA não deixaram pedra 
sobre pedra em seus esforços para reunir informações de amigos e também de inimigos. 
 
Os telegramas incluem pedidos para, e relatórios sobre, uma variedade de assuntos, de 
previsões de colheita a compras de equipamento militar e comentários sociais, mas focalizam 
nas atividades de importantes figuras. 
 
"A comunidade de inteligência depende de agentes do Estado para muitas informações 
biográficas coletadas em todo o mundo", dizem diversos dos telegramas. 
 
"Informações biográficas via e-mail e outros meios são vitais para os esforços de coleção da 
comunidade." 
 
Pedidos incluem nomes de organizações e de cargos, outros detalhes de cartões de visita, 
endereços de e-mail, de websites, números de cartões de crédito, detalhes de voos frequentes 
e agendas de trabalho. 
 
Senhas de computadores também eram pedidas, assim como dados biométricos - mas não 
está claro com qual objetivo. 
 
Um telegrama divulgado pelo britânico "Guardian" de janeiro deste ano mostra um funcionário 
sênior do Departamento de Estado agradecendo à embaixada em Londres pela informação 
sobre um ministro de oposição. 
 



Alan Duncan - agora ministro de desenvolvimento internacional após a eleição de maio que 
levou ao poder a coalizão entre Conservadores e Liberais-Democratas - é um ex-comerciante 
de petróleo e um dos políticos sêniores abertamente gays. 
 
O Departamento de Estado dos EUA disse que é particularmente bem-vinda a informação a 
respeito de sua experiência no Oriente Médio e a amizade com o agora ministro das Relações 
Exteriores, William Hague. 
 
Hague foi forçado a negar ser gay no início deste ano depois de um jornal ter noticiado que ele 
dividiu um quarto de hotel com um de seus assessores. 
 
"Analistas acharam a [...] informação particularmente perspicaz e excepcionalmente bem-
vinda de como os analistas estão preparando produtos finais na liderança conservadora 
sênior", disse o documento. 
 
Em seguida, o documento solicitou mais informações, incluindo a relação de Duncan com 
Hague e o agora premiê David Cameron, uma visão sobre o papel que ele poderia ter em um 
governo conservador, bem como a sua maior ambição política. 
 
Alguns especialistas temem que diplomatas americanos comecem a manter seus melhores 
contatos mais reservados. 
 
"Uma vez que a confiança do Departamento de Estado como um parceiro confiável corrói a 
conversa, é mais difícil de reparar", afirmou o ex-funcionário da CIA John LeBeau, professor de 
estudos de segurança nacional do Centro Europeu George C. Marshall, na Alemanha. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 30 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A13. 


