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€ 49
será o preço mensal da integra-
ção entre estacionamentos e
transportes públicos em Lisboa
a partir de julho. O valor permite
estacionar e seguir para o traba-
lho usando metrô ou ônibus

PORTUGUESA

Websfera O melhor da internet

DAILY BEAST

DAMASCO

Após quatro meses de repressão
contra distúrbios na Síria, o pre-
sidente Bashar Assad voltou on-
tem a acusar “sabotadores” pe-
los protestos, mas – pela primei-
ra vez – admitiu a possibilidade
de alterar a Constituição e reali-
zar reformas em seu regime. O
discurso, proferido na Universi-
dade de Damasco, rompeu dois
meses de silêncio do ditador,
mas foi incapaz de acalmar os
ânimos de opositores. Milhares
de sírios voltaram ontem às ruas
em manifestações antigoverno.

Embora tenha acenado com a
possibilidade de recuar, Assad
não anunciou nenhuma medida
concreta para reformar o gover-

no – há 48 anos sob um regime de
partido único, o Baath. Ontem,
novos distúrbios teriam irrompi-
do em Homs, Latakia, Deir
Azour, Idleb e Hama, além de su-
búrbios de Damasco, segundo
fontes locais. Jornalistas estran-
geiros estão proibidos de entrar
na Síria desde o início da onda de
repressão. Estima-se que mais
de 10 mil pessoas foram presas e
cerca de 1.400 mortas desde mea-
dos de março.

Em uma fala ambígua, Assad
voltou a prometer pulso firme
contra “vândalos” e “germes
que infectam” a Síria, mas reco-
nheceu que houve “mártires dos
dois lados” e lamentou o “san-
gue derramado de inocentes”.

“Estamoshoje em um momen-
to decisivo de nossa história. De-
sejamos vê-lo como um ponto
de transição em relação a ontem,
quando sangue inocente foi der-
ramado, para um amanhã no
qual retomaremos um cenário
de serenidade, liberdade, integri-
dade e solidariedade”, disse As-
sad. “Vimos momentos dramáti-
cos, pagamos um preço dramáti-
co.”

Líderes da oposição síria acu-
saram o presidente de tentar ga-

nhar tempo com a promessa de
abertura. “Como respondere-
mos a um convite para o diálogo
se Bashar (Assad) está dizendo
que nossa causa é parte de uma
conspiração internacional e
suas forças de segurança estão
prendendo e atormentando cen-
tenas?”, questionou Omar Idby,
ativista sírio exilado no Líbano.

A Síria está sob intensa pres-
são internacional depois que a
Turquia – um dos poucos aliados

de Damasco – exigiu o fim da
violência do regime contra
opositores.

Grã-Bretanha e França ten-
tam aprovar no Conselho de
Segurança da ONU uma reso-
lução criticando as violações
do regime sírio, enquanto os
EUA já adotam sanções unila-
terais contra o governo de As-
sad.

Fontes do governo america-
no disseram à CNN, em condi-
ção de anonimato, que há evi-
dências de crescente envolvi-
mento iraniano na repressão
de Assad a opositores. Segun-
do reportagem da TV america-
na, integrantes da Guarda Re-
volucionária do Irã estariam
fornecendo ao regime sírio
equipamentos e informação. /

LATIMES

Chefe da assembleia da
ONU pressiona Itamaraty

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Max Melitzer, um sem-teto de
Utah, nos EUA, foi identificado
como herdeiro de uma fortuna.
Antes de morrer, o irmão dele
contratou um advogado para
procurar seu herdeiro perdido.
Melitzer foi encontrado empur-
rando um carrinho de mercado

com todas as suas posses até en-
tão. O advogado não revelou o
valor exato da herança.

THE TELEGRAPH

Assad rompe silêncio,
fala em reforma, mas
renova ameaças
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IDEAL
Homem garimpa ouro
nas ruas de Nova York

DAILY MAIL

O tanque de guerra IS-2 número
23, fabricado na União Soviética,
será exposto em Praga, na Repú-
blica Checa. O veículo ficou fa-
moso ao ter sido pintado de rosa
por rebeldes durante os confli-
tos que levaram à dissolução da
Checoslováquia.

Polícia prende duas por
golpe do falso velório

MUZAFFAR SALMAN/AP

Felipe Corazza

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

O presidente da Assembleia-Ge-
ral da ONU, Joseph Deiss, pres-
sionou ontem o governo brasilei-
ro a apoiar a resolução do Conse-
lho de Segurança contra a Síria.
Em resposta, o chanceler Antô-
nio Patriota disse que a posição
do Brasil está decidida e não ha-
verá apoio a uma proposta dura
que não tenha consenso entre os
membros do órgão.

Deiss afirmou que a ONU não
poderia deixar de se manifestar
ante a violência patrocinada pe-
lo presidente sírio, Bashar As-
sad. Patriota defendeu a alterna-
tiva apresentada pelo Brasil, pa-
ra que seja feita uma declaração
do Conselho condenando os ata-
ques aos manifestantes e exigin-
do mudanças.

A declaração aprovada no
Conselho de Segurança seria um
tom abaixo de uma resolução.
Ao país envolvido, soa como
uma advertência. No entanto,
não pode ser votada ou vetada e

precisa ser adotada por consen-
so. Até agora, a proposta brasilei-
ra não é consenso nem mesmo
tem um texto, mas o Itamaraty
espera debater e avançar no te-
ma nos próximos dias.

Para a diplomacia brasileira,
uma resolução da ONU conde-
nando Assad – mesmo que sem
sanções, como foi patrocinada
pelos países europeus – pode
acuar o presidente sírio e piorar
a situação.

Patriota tem conversado so-
bre a possibilidade de uma decla-
ração no Conselho com os chan-
celeres de países integrantes do
órgão – 15 no total, incluindo os 5
permanentes com direito a veto
(EUA, Grã-Bretanha, França,
Rússia e China). O apoio à pro-
posta teria avançado.

A Rússia já declarou que veta-
ria a resolução, mas que pode
apoiar a declaração. Entre os paí-
ses do Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul) essa é
a posição mais próxima de um
consenso. A Grã-Bretanha tam-
bém declarou que acha possível
conversar sobre o tema.

Já a resolução, apoiada espe-
cialmente pelos europeus, teria,
de acordo com o governo fran-
cês, 9 dos 15 votos. No entanto,
se Rússia e China vetarem a pro-
posta, como ameaçam fazer, ela
não seria aprovada.

Tanque rosa soviético
é atração em exposição

O que fazer com os limões?
Com uma política externa americana incoerente, um governo palestino dividido e
fraco e uma direita israelense forte, mas sem vontade política, processo de paz não avança

Sem-teto descobre que é
herdeiro de uma fortuna

Raffi Stepanian, de 43 anos, en-
controu seu sustento de forma
incomum nas ruas de Nova
York. Ele garimpa peças de ouro
e joias perdidas por moradores
da cidade e as vende em lojas de
penhores. Stepanian fatura cer-
ca de US$ 500 por semana.

A polícia do Estado americano
da Califórnia prendeu duas mu-
lheres que aplicavam um golpe
pedindo dinheiro para o velório
de um bebê. As detidas pediam
dinheiro em uma calçada exibin-
do a foto da criança, imagem alea-
tória retirada da internet.

Embora o presidente Ba-
rack Obama e a secretá-
ria de Estado Hillary
Clinton tenham feito
muitacoisa boa no cam-
po da política externa,

eles atrapalharam bastante as rela-
ções entre israelenses e palestinos,
conseguindo alienar todas as partes e
provocar um avanço zero no proces-
so de paz. Foram incoerentes – ao de-
mandarem um congelamento na
construção de novos assentamentos
e depois recuarem –, sem imaginação
e politicamente fracos.

Por outro lado, os protagonistas
com quem trabalharam eram ambos
limões – um governo palestino muito
dividido para tomar decisões impor-
tantes e um governo israelense de di-
reita escorregadio, forte o bastante
para tomar grandes decisões, mas
que não queria seguir nesse sentido.

Mas você sabe o que se faz com li-
mões? Uma limonada.

A equipe de Obama está numa en-
rascada. A Autoridade Palestina, que
perdeu a confiança em Israel e nos
Estados Unidos, pressiona as Nações
Unidas para que seja reconhecido
um Estado Palestino independente,
nas fronteiras de 1967 na Cisjordânia
e Gaza. Tão logo consiga isso, a Auto-
ridade Palestina poderá iniciar um
movimento global para forçar Israel
a retirar seus colonos e forças de segu-
rança, sob pena de enfrentar sanções
e perder legitimidade.

Israel obviamente opõe-se à resolu-
ção. Os EUA não estão dispostos a
apoiar uma resolução unilateral, que

alienaria Israel e os judeus americanos.
Mas também não quer vetar tal resolu-
ção, pois isso complicará sua posição no
mundo árabe-muçulmano.

Como alternativa, os EUA vêm traba-
lhando para que as duas partes reto-
mem as conversações de paz com vistas
a um amplo acordo, com base nas condi-
ções delineadas pelo presidente Obama
em meados de maio – dois Estados para
duas populações, tendo as fronteiras de
1967 como ponto de partida, podendo
mais tarde haver trocas de terras que
israelenses e palestinos concorda-
rem em permutar, ultrapassando
os limites fronteiriços. Se as par-
tes não aceitarem isso – e no mo-
mento elas resistem – caminha-
mos para um verdadeiro desastre
nas Nações Unidas em setembro.

Que tal um enfoque diferente?
Se os palestinos querem retornar o
problema integralmente para onde co-
meçou – as Nações Unidas – que seja.
Mas pensemos com mais amplitude e
imaginação. Em 29 de novembro de
1947, as Nações Unidas aprovaram a Re-
solução 181, dividindo a Palestina em
duas pátrias para dois povos – descre-
vendo-as como “Estados Judeu e Árabe
Independentes”. Isso é importante. É
exatamente assim que a Resolução 181
descreve o desejado resultado da divi-
são: um Estado “árabe” ao lado de um
Estado “judeu”. Então, por que não atua-
lizar a Resolução 181 e levá-la ao mais
renomado Conselho de Segurança?

Poderia ser uma nova resolução das
Nações Unidas: “Este órgão reafirma
que a área da histórica Palestina deve
ser dividida entre duas pátrias para dois

povos. A linha divisória deve se basear
nas fronteiras de 1967 – ajustes posterio-
res serão mutuamente acordados e me-
didas de segurança serão estabelecidas
para ambos os lados. Esta organização
reconhece o Estado Palestino como um
membro da Assembleia-Geral e exorta
ambas as partes a iniciar negociações
para resolver todos os outros proble-
mas pendentes”. Muito simples.

Cada lado obteria alguma coisa que
considera vital desde que dê à outra o
que ela deseja. Os palestinos ganhariam

um Estado reconhecido e a condição de
membro das Nações Unidas, dentro de
fronteiras provisórias, com Israel e
EUA votando a favor deles. E os israelen-
ses obteriam um reconhecimento ofi-
cial do Estado judeu pelas Nações Uni-
das – com palestinos e árabes votando
favoravelmente. Além disso, os palesti-
nos conseguiriam que as negociações
tenham por base as fronteiras de 1967 e
Israel teria garantias dos EUA de que as
fronteiras, no final, seriam estabeleci-
das de acordo com acertos entre as par-

tes, por meio de troca de terras, de
modo que, teoricamente, os 5% da
Cisjordânia onde estão 80% dos colo-
nos judeus seriam trocados por par-
tes de Israel antes de 1967.

Ambos os lados terão as condições
necessárias para retomar as negocia-
ções e levá-las adiante. O primeiro
ministro Bibi Netanyahu declarou ao
Congresso americano que concorda-
va com uma solução de dois Estados
e seus compromissos penosos, mas
deseja que Israel seja aceito como
um Estado judeu, com fronteiras de-
fensáveis. O presidente palestino
Mahmoud Abbas insiste que as fron-
teiras de 1967 devem ser a base para
qualquer negociação, e deseja nego-
ciar com Israel na mesma posição de
soberania. Ao mesmo tempo, os
EUA, em vez de ficarem isolados
num canto com Israel, serão reconhe-
cidos pela retomada das conversa-
ções – sem o empecilho remanescen-
te da questão dos assentamentos.

“Setembro pode ser um momento
de confronto de soma zero, com con-
sequências potencialmentedesastro-

sas, ouum grande avanço transfor-
mador, se tudo sair bem”, afirma

Gidi Grinstein, presidente do
Reut Institute, um dos impor-
tantes grupos de pesquisa de
Israel.

“Israelenses e palestinos es-
tão num jogo para ver quem é o

mais valente. A liderança palesti-
na na Cisjordânia não deseja real-

mente esta resolução, que pode de-
sencadear forças populistas que aca-
barão por derrotá-las. Os israelenses
sabem que bloquear totalmente os
palestinos nas Nações Unidas, sem
uma contraproposta, poderá ter con-
sequências nocivas num Oriente Mé-
dio já tumultuado. Um acordo reco-
nhecendo o Estado palestino e, ao
mesmo tempo, acabando com as
preocupações de Israel, não só ajuda-
ria ambos os lados a sair do precipí-
cio, mas também poderá definir uma
solução histórica de dois Estados em
2011. /TRADUÇÃODETEREZINHAMARTINO
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No Brasil, presidente da
Assembleia-Geral pede
apoio contra massacre na
Síria; País não mudará de
posição, reage Patriota
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Damasco. Sírios acompanham pela TV discurso de Assad

Opositores acusam
ditador de tentar
‘ganhar tempo’ com
promessa de abertura e
milhares voltam às ruas

● Reação americana
Os EUA consideraram insuficien-
tes as promessas de reformas
feitas pelo presidente da Síria,
Bashar Assad. Apesar das críti-
cas, Washington não pediu a saí-
da de Assad do poder
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




