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Arquivos referentes às dezenas
de prisioneiros do Iêmen em
Guantánamo indicam que eles
eram soldados que foram para o
Afeganistão antes dos atentados
de setembro de 2001 para rece-
ber treinamento básico militar,
não terrorista.

Al-Qaeda planejou ataque a Heathrow

Militares que avaliam a periculo-
sidade dos presos de Guantána-
mo são orientados a identificar
um modelo de relógio de pulso
Casio como sinal de ligação com
terrorismo, diz o documento
“Matriz de indicadores de amea-
ça para combatentes inimigos”.

Ex-detento é nº 2 da
Al-Qaeda no Iêmen
Said Shihri, que foi capturado no
Paquistão em 2001 e enviado a
Guantánamo, foi solto seis anos
depois, após convencer os ameri-
canos que ele iria trabalhar na
loja da família na Arábia Saudita.
Tornou-se o n.˚ 2 da Al-Qaeda na
Península Arábica.

A má sorte dos
iemenitas detidos

Entre os presos, um
agente britânico
Um dos documentos secretos re-
velados indicou que entre os pre-
sos em Guantánamo estava um
detido que tinha sido recrutado
por autoridades britânicas e ca-
nadenses para trabalhar como
agente secreto por suas “cone-
xões com militantes”.

Internacional

A Al-Qaeda chegou a iniciar os
preparativos para cometer um
atentado no aeroporto londrino
de Heathrow, com a mesma es-
tratégia do ataque do 11 de Se-
tembro, indicam documentos

obtidos pelo WikiLeaks e publi-
cados pela revista alemã Der Spie-
gel. O “cérebro” dos atentados
de 2001, Khalid Sheik Mohamed,
formou em 2002 células para pre-
parar o ataque. A ideia era des-
viar um avião pouco após a deco-
lagem e jogá-lo contra um dos
terminais de Heathrow, um dos
principais aeroportos europeus.

O ‘relógio de pulso
dos terroristas’

Vídeo. Saiba mais sobre a universidade onde
William e Kate se conheceram

tv.estadão.com.br

✽

Bastidores: Peter Finn

Em 11 de setembro de 2011, o núcleo
da Al-Qaeda estava concentrado
em uma só cidade: Karachi, no Pa-
quistão. Em um hospital, o arquite-

to do ataque ao navio americano USS Cole,
em 2000, repousava após uma cirurgia nas
amígdalas. Perto dali, o homem que organiza-
ria os atentados em Bali, em 2002, tentava
montar um laboratório de armas biológicas.
E, em um esconderijo, o militante que se des-
creveria como o “mentor” dos ataques de 11
de Setembro e outros integrantes da cúpula
da Al-Qaeda assistiam pela TV as cenas de
Nova York e Washington. No dia seguinte, a
maior parte do núcleo da rede de Osama bin
Laden tomaria o caminho de volta ao Afega-
nistão, preparando-se para uma longa guerra.

Novos documentos revelados pelo Wiki-
Leaks dão detalhes sobre onde estavam e pa-
ra onde rumaram os líderes da Al-Qaeda
quando as torres do World Trade Center fo-
ram ao chão. As revelações trazem ainda no-
vas informações sobre Bin Laden e seu núme-
ro 2, o egípcio Ayman al-Zawahiri.

Quatro dias após o 11 de Setembro, Bin La-
den visitou uma casa na província afegã de
Kandahar, onde ordenou que um grupo de
combatentes árabes “defendesse o Afeganis-
tão contra os invasores infiéis”. Era o início
de um périplo de três meses do líder da Al-
Qaeda e de Zawahiri pelo território afegão.
Viajando de carro, Bin Laden deu ordens a
integrantes de sua organização para novos
ataques, reuniu-se com líderes do Taleban e
passou o comando da Al-Qaeda a uma shura
(conselho islâmico) – provavelmente por-
que temia ser morto ou preso pelos EUA.

Em novembro, ele buscou abrigo na hoje cé-
lebre região de Tora Bora, de onde teria fugido
em dezembro. À época, Bin Laden estaria em
más condições financeiras e pediu US$ 7 mil
emprestadosdeumde seusseguranças.Segun-
do o relato de um integrante da Al-Qaeda leva-
do à prisão de Guantánamo, os militantes “re-
cebiam injeções para promover a impotên-
cia”, evitando a distração com mulheres para
poder “dedicar mais tempo à jihad”.

✽

É REPÓRTER DO ‘WASHINGTON POST’

REUTERS–11/1/2002

SIGILO ROMPIDO. Detidos sem razão

WASHINGTON

Pelo menos 150 suspeitos leva-
dos à prisão americana de
Guantánamo desde 2002
eram inocentes, revelam al-
guns dos mais de 700 docu-
mentos confidenciais do go-
verno dos EUA tornados públi-
cos ontem pelo site Wiki-
Leaks. Os registros detalham
ainda a utilização de métodos
violentos nos interrogatórios
na prisão, o sistema de classifi-
cação por grau de periculosi-
dade dos presos e a transcri-
ção de alguns interrogatórios.

De acordo com os documen-
tos, em muitos casos os suspei-
tos foram detidos após serem
confundidos com pessoas procu-
radas ou simplesmente porque
estavam no lugar errado e na ho-
ra errada. O Pentágono qualifi-
cou o vazamento dos documen-
tos como “infeliz”.

Entre as principais revelações
que vieram à tona, estão um sofis-

ticado plano para atacar o Aero-
porto de Heathrow, em Lon-
dres. O complô estava sendo arti-
culado em 2002 por Khalid
Sheik Mohamed, mentor dos
atentados de 11 de Setembro.

Os relatos também detalham
técnicas usadas por agentes ame-
ricanos para identificar militan-
tes treinados pela Al-Qaeda. Se,
por exemplo, um homem detido
usasse um relógio de pulso da
marca Cassio modelo F91W,
cresciam as suspeitas de que ele
tivesse participado de um curso
para fabricar bombas – no qual
os alunos recebiam os objetos.

Nos relatórios sobre detidos,
feitos entre 2002 e 2009, agen-
tes da inteligência militar dos
EUA avaliaram as histórias dos
presos e narraram as tensões en-
tre captores e cativos.

O WikiLeaks teve acesso aos
documentos, mas uma outra fon-
te – não revelada – os forneceu
ao New York Times. As informa-
ções demonstram que a maioria

dos 172 presos que restam em
Guantánamo foi classificada co-
mo sendo de “alto risco” para os
EUA.

Mas um número ainda maior
de prisioneiros que já partiram
de Cuba – cerca de um terço dos
600 já transferidos para outros
países – também foi considera-
do de “alto risco” antes de sua
libertação.

Os documentos praticamente
não falam sobre o uso de táticas
de interrogatório polêmicas, co-
mo privação de sono e exposição
prolongada a baixas temperatu-
ras. Segundo interrogadores, vá-
rios prisioneiros teriam inventa-
do relatos falsos sobre abusos.

Missão suicida. Os prisionei-
ros que especialmente preocupa-
ram os EUA incluíam supostos
integrantes da Al-Qaeda, mili-
tantes de uma missão suicida
abortada na última hora e deti-
dos que prometeram a seus inter-
rogadores que se vingariam.

Os dossiês também mostram
a coleta improvisada de informa-
ções secretas em zonas de guer-
ra, que levaram à prisão de ino-
centes em casos de erros de iden-
tificação ou simples infortúnio.
Em maio de 2003, por exemplo,
forças afegãs capturaram o pre-
so 1051, um afegão chamado
Sharbat. Ele negou qualquer en-
volvimento, dizendo que era um
pastor.

Interrogadores e analistas con-
cordaram, dizendo que sua histó-
ria era consistente com seu co-
nhecimento da criação de ani-
mais e sua ignorância de “concei-
tos políticos e militares sim-
ples”. Mas, mesmo assim, um tri-
bunal militar o declarou um
“combatente inimigo” e ele só
voltou para casa em 2006.

Autoridades do governo Ba-
rack Obama criticaram a publica-
ção dos documentos sigilosos,
que foram obtidos pelo Wiki-
Leaks, mas fornecidos ao New
York Times por outra fonte. / NYT

EUA mantiveram 150 inocentes presos
em Guantánamo, revela WikiLeaks

Relatos detalham
ações da cúpula da
Al-Qaeda após 11/9

PRINCIPAIS SEGREDOS

Suspeitos. Prisioneiros no Campo Raio X na base naval de Guantánamo: detentos libertados chegaram a ser considerados de alto risco

● Líbia
Abu bin Qumu
passou mais
de 5 anos pre-
so em Guantá-
namo, acusa-
do de integrar
a Al-Qaeda.
Hoje, é um dos
principais re-
beldes na luta
contra Mua-
mar Kadafi

estadão.com.br

Mais de 700 documentos secretos tornados públicos mostram arbitrariedades cometidas na polêmica prisão americana em território
cubano, além de planos da Al-Qaeda para atacar alvos ocidentais e métodos de investigação usados por agentes de Washington
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Natalia Viana
ESPECIAL PARA O ESTADO

“Os arquivos de Guantánamo,
que o WikiLeaks começou a pu-
blicar, revelam essa monstruosi-
dade da era (George W.) Bush
que o governo (Barack) Obama
decidiu continuar”, afirmou Ju-
lian Assange para a agência Públi-
ca ontem. A declaração resume

a importância do vazamento
mais recente da organização,
que começou a ser publicado na
madrugada de domingo para se-
gunda-feira.

São milhares de fichas de pri-
sioneiros ou ex-prisioneiros de
Guantánamo, em Cuba, e outros
documentos relacionados, emi-
tidos pela Força-Tarefa de Guan-
tánamo (JFT-GTM) e enviados
na forma de memorandos ao Co-
mando Sul dos Estados Unidos,
que coordena operações milita-
res americanas nas Américas
Central e do Sul.

As fichas relatam o estado de
saúde dos atuais presos, refazem
a teia investigativa que os levou à

prisão e revelam que boa parte
dos acusados foi incriminada
com base em depoimentos de ou-
tros presos, obtidos sob tortura
em Guantánamo e nas prisões se-
cretas da CIA.

Uma revisão cuidadosa dos
documentos revela que o merca-
do de recompensas promovido
pelos Estados Unidos levou à de-
tenção de inocentes por acusa-
ções formuladas por informan-
tes interessados apenas em prê-
mios em dinheiro.

Também revelam como são
feitos os “pareceres”, que reco-
mendam ou não a permanência
dos presos na base de Guantána-
mo, não apenas pela força-tarefa

mas também pelos responsáveis
pela investigação criminal e psi-
cólogos encarregados de avaliar
a maneira pela qual devem ser
utilizadas as informações obti-
das em outros interrogatórios.

“A publicação dessas infor-
mações é importante para o pú-
blico, para os prisioneiros e ex-
prisioneiros e para os juízes que
se ocupam desses casos. Muitos
estão presos há anos sem acusa-
ção formal e com base em teste-
munhos falsos”, disse Assange.

“Está na hora de reacender a
discussão pública sobre a pri-
são de Guantánamo, na esperan-
ça de que, finalmente, se possa
fazer alguma coisa para fazer
justiça”, afirmou o fundador do
WikiLeaks, que qualificou a ba-
se americana em Guantánamo
de “um estabelecimento de lava-
gem de pessoas”.

A comparação com a lavagem

de dinheiro, em que bancos in-
ternacionais “escondem” recur-
sos suspeitos, é empregada por
Assange pelo fato de Guantána-
mo esconder da sociedade a ver-
dadeira história dessas prisões
para justificar a política crimi-
nosa de detenções sem julga-
mento e os meios ilícitos empre-
gados para deter seus suspei-
tos.

Assange fez questão de desta-
car que seus veículos parceiros
continuam sendo Washington
Post, El Pais, Telegraph, Der Spie-
gel, Le Monde, Aftonbladet e La
Repubblica. A menção foi para
justificar o fato de os jornais
New York Times e Guardian te-
rem publicado antes reporta-
gens com base nos mesmos do-
cumentos, que foram entregues
por uma fonte anônima.

Manter prisão ajuda
reeleição de Obama
Para analistas, imagem do presidente pode ser afetada no exterior; nos
EUA, porém, fechar Guantánamo prejudicaria sua candidatura em 2012

Guantánamo é ‘monstruosidade’, afirma Assange

CAROLYN KASTER/AP

SIGILO ROMPIDO. Poder político

JULIAN ASSANGE
FUNDADOR DO WIKILEAKS
“A publicação dessas
informações é importante para o
público, para os prisioneiros e
ex-prisioneiros. Muitos estão
presos há anos sem acusação
formal e com base em
testemunhos falsos”

Prejuízo. Maior dano a Obama será nos países árabes

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

A imagem do presidente ame-
ricano, Barack Obama, pode
ser afetada no exterior pelo fa-
to de ele não ter fechado a pri-
são de Guantánamo, em Cuba,
após dois anos de governo.
Nos EUA, entretanto, sua ree-
leição, em 2012, estaria com-
prometida se ele tivesse cum-
prido a promessa, segundo
analistas.

“Acredito que sua promessa
de campanha tenha sido sincera
na época, mas também foi um er-
ro”, afirmou Thomas Mann, do

Brookings Institution. “Suspei-
to que a prisão esteja funcionan-
do enquanto Obama estiver na
Casa Branca.”

De acordo com o analista con-
servador Michael Barone, Oba-
ma não se arriscará a um confron-
to com a opinião pública sobre
um tema tão sensível quanto a
prisão de Guantánamo, destina-
da a suspeitos de envolvimento
nos atentados de 11 de setembro
de 2001 e em outros atos de ter-
ror.

Rebelião interna. Mesmo no
partido de Obama, o Democrata,
vários congressistas chegaram a

pedir que o presidente não en-
viasse a proposta de fechamento
da prisão ao Congresso.

“Se a opinião pública for con-
tra o fechamento de Guantána-
mo, Obama não levará adiante
sua promessa. Primeiro, porque
a maioria dos americanos não
quer isso. Segundo, porque será
perigoso para seu futuro políti-
co”, disse Barone.

O prejuízo para o presidente
americano, dentro dos EUA, es-
tará na parcela do eleitorado que
mais se importa com as questões
de direitos humanos e se encon-
tra à esquerda do Partido Demo-
crata. No plano internacional, se-

gundo analistas, o dano será
maior para Obama nos países
árabes.

O presidente americano sur-
preendeu muita gente este ano
ao manter os prisioneiros de
Guantánamo sujeitos a tribu-
nais militares, iniciativa tida co-
mo sinal de abandono de sua pro-
messa de fechar a prisão.

Crítica ao WikiLeaks. Ontem,
ao reforçar a “forte condenação”
do governo americano à divulga-
ção de documentos secretos pe-
lo site WikiLeaks, o porta-voz da
Casa Branca, Jay Carney, insis-
tiu que a promessa de Obama es-
tá de pé.

“Agora, nosso foco está na pro-
messa do presidente de traba-
lhar pelo fechamento do centro
de detenção de forma consisten-
te com as boas práticas de segu-
rança e com os valores da na-
ção”, afirmou Carney, referindo-
se a compromissos assumidos
pelo ex-presidente George W.
Bush e pelo senador republicano
John McCain, candidato derrota-
do por Obama na eleição de
2008.

Fundador do WikiLeaks
diz que divulgação de
documentos serve para
trazer justiça para presos
e ex-presos da base

● Abusos

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A10 e A 11.
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