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N a reunião de ontem com representan-
tes de Brasil, Índia e África do Sul, Ba-
shar Assad tentou passar uma imagem
de que seu poder não está ameaçado.

Estava calmo, falava lentamente. Recusou até
mesmo ser acompanhado por assessores ou mi-
nistros no encontro com os enviados do Ibas.
Cobrado pela violência nos últimos dias, garan-
tiu que restabeleceu o controle sobre Hama e
disse que, em Deir al-Zor, onde dezenas morre-
ram, seus tanques sairão entre hoje e amanhã,
mas só depois de terem “limpado” a cidade.

O líder sírio admitiu que “cometeu alguns er-

ros”em relação ao excesso de violência de seu Exér-
cito contracivis. Mas, ao falar dos apelos internacio-
nais por moderação em seu país, alertou que não
está disposto a ceder. “Onde houver contestação
armada na Síria, ela será reprimida”, disse Assad ao
grupo de embaixadores, segundo o Estado apurou
em Genebra, ao ter acesso à transcrição da reunião.

O sírio quebrou ontem protocolos diplomáticos
ao receber os enviados do Ibas. A praxe estipula que
apenasministrosouchefesdegovernosejamrecebi-
dos pelo presidente. Ontem, enquanto se reunia
com a chancelaria síria, a delegação dos três países
emergentes foi informada de que Assad também os
receberia. Há dois dias, o líder sírio havia interrom-
pido um longo tempo de ausência da cena política
internacional para receberum enviado turco.A con-
versa durou sete horas.

Ontem, o encontro com o ditador sírio durou 30
minutos. Segundo ele, Damasco não aceitará cida-
des com barricadas formadas por grupos armados e
se recusa a moderar sua resposta a essas ameaças.
Ele mandou um alerta ao Conselho de Segurança
da ONU. “É um assunto interno”, disse.

Segundo Assad, grupos islâmicos radicais es-
tão por trás da violência, uma alegação que
ONGs e ativistas de direitos humanos contes-
tam. O presidente sírio disse também que, no
caso de Hama, a violência foi organizada pela
IrmandadeMuçulmana. Ele garantiu que a situa-
ção na cidade já esta “sob controle”. Assad afir-
mou ainda que a Al-Qaeda penetrou no territó-
rio sírio e também seria responsável por desesta-
bilizar o governo.

Sobre a violência nos últimos dias em Deir al-
Zor, condenada internacionalmente, ele voltou
a dar a mesma razão para a ação militar do gover-
no: a ameaça de grupos armados. A retirada só
ocorrerá, segundo ele, porque os grupos de con-
testação foram “aniquilados”.

Cortês, Assad ainda agradeceu a Brasil, Índia e
África do Sul por estarem resistindo à ideia de
sançõescontra seu país no Conselho de Seguran-
ça da ONU. A diplomacia de Damasco escutou
os apelos do grupo, mas fez também seu pedido:
quer que os países emergentes continuem nessa
linha de atuação na ONU.

Internacional Áudio. Brasileira relata situação em
Londres após dias de distúrbios
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Síria exalta saldo de reunião com Brasil;
Itamaraty reitera na ONU fé em Assad
Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Apesar da repressão do regi-
me sírio contra os opositores,
o Brasil vê com seriedade “os
esforços do presidente Bashar
Assad para implementar refor-
mas políticas”. A afirmação
foi feita, segundo o ‘Estado’
apurou, por representantes
brasileiros no Conselho de Se-
gurança da ONU na tarde de
ontem em debate sobre a crise
na Síria. Em Damasco, o regi-
me exaltou o resultado do en-
contro com enviados de Bra-
sil, Índia e África do Sul.

O governo sírio transformou o
encontro com representantes do
Ibas (grupo formado por Índia,
Brasil e África do Sul) com Assad
emuminstrumento depropagan-
da em sua agência estatal de notí-
cias. A reunião foi usada pela Sí-
ria para mostrar internamente
que o regime não está isolado e
enfatizar que os emergentes
apostamnas propostasde abertu-
ra de Assad. Uma manobra seme-
lhante ocorreu depois da discus-
são sobre a crise na Síria na sede
daONU, emNova York. O embai-
xador sírio fez questão de exibir
aos repórteres o comunicado
conjunto de brasileiros, indianos
e sul-africanos para dizer que os
países estão ao lado de Assad.

De acordo com o ministro das
Relações Exteriores sírio, Walid
al-Moallem, citado pela agência
de notícias estatal Sana, “os
membros da delegação do Ibas
expressaram solidariedade à Sí-
ria e a seus líderes, dizendo que
seus países apoiam a restaura-
ção da segurança e da estabilida-
de”. Os enviados também teriam
defendido uma “instância firme
contra qualquer interferência

nos assuntos internos sírios”.
O órgão de informação sírio

disse ainda que “Moallem de-
monstrou satisfação com as posi-
ções da Índia, Brasil, África do
Sul, Líbano, Rússia e China dian-
te da campanha (dos EUA e de
seus aliados europeus) no Con-
selho de Segurança contra a Sí-
ria”. Os países emergentes cita-
dos pelo chanceler sírio posicio-
naram-se contra uma resolução
condenando Damasco.

Há algumas semanas, a Sana
também usou o Brasil para fazer
propaganda do regime. A agên-
cia disse que o chanceler Anto-
nio Patriota teria elogiado as re-
formas prometidas por Assad.

No entanto, ela ignorou a parte
em que Patriota condenava a vio-
lência. Ontem não foi diferente.

No comunicado oficial do en-
contro, o Ibas deu uma versão
um pouco diferente da apresen-
tada pelo governo sírio. Os três
países “reafirmaram o compro-
misso de Índia, Brasil e África do
Sul com a soberania, a indepen-
dência e a integridade territorial
da Síria”. Os emergentes, nova-
mente, lamentaram o derrama-
mento de sangue, mas sem dife-
renciar as ações do governo das
da oposição, condenando “a vio-
lência dos dois lados”.

Organizações de direitos hu-
manos afirmam que o regime sí-

rio é responsável pela morte de
mais de 2 mil pessoas. A oposi-
ção, apesar de majoritariamente
pacífica, teria alguns grupos ar-
mados envolvidos na morte de
membros das forças de seguran-
ça e civis. O número de vítimas,
porém, seria bem menor do que
as provocadas pela oposição.

Brasil, Índia e África do Sul
também defenderam o diálogo
no encontro com Assad. De acor-
do com o comunicado oficial, os
sírios afirmaram que, até o fim
do ano, haverá uma democracia
multipartidária no país.

Segundo o Estado apurou, o
uso do encontro do Ibas como
propaganda por autoridades sí-

rias estava sendo debatido no
Conselho de Segurança da
ONU. Alguns, como os EUA e in-
tegrantes da União Europeia, es-
tavam decepcionados com a reu-
nião por não ter servido para dar
um recado mais duro a Assad.

Ao serem questionados pelo
Estado sobre o encontro dos re-
presentantes dos três países
com Assad, os embaixadores eu-
ropeus na ONU disseram que
“ainda não tinham um relatório
final do que aconteceu”, mesmo
já tendo lido o comunicado.

Novos passos. No Conselho de
Segurança, diferenças de visão
voltaram a prevalecer sobre o

consenso alcançado na semana
passada, com a aprovação de
uma declaração presidencial. Os
embaixadores europeus defen-
deram novos passos para punir a
Síria, incluindo uma resolução.

Em comunicado conjunto, re-
presentantes da França, Grã-Bre-
tanha, Portugal e Alemanha dis-
seram que “para o processo de
reformas de Assad ter credibili-
dade, a violência precisa parar
imediatamente”.

A embaixadora dos EUA se-
guiu na mesma linha. Segundo
ela, a “Síria estaria melhor sem
Assad e ele perdeu a legitimida-
de”. Segundo o Washington Post,
a Casa Branca pedirá a renúncia
incondicional de Assad ainda es-
ta semana. A Rússia adotou uma
nova linha dizendo que os oposi-
tores se negam a dialogar. Brasil,
Índia e África do Sul também pre-
feremesperar maisparaver resul-
tados e apostam no diálogo.

Depois de ouvir os integrantes
do Conselho de Segurança, o em-
baixador da Síria, Bashar Jaafari,
usou o palanque ontem para ata-
car os diplomatas europeus. Ele
comparou os levantes em Lon-
dres aos da Síria e afirmou que, a
partir de agora, passará a se refe-
rir aos governos da Europa e dos
EUA “como ‘regime’, porque es-
se termo é usado por eles para se
referir à Síria”. Questionado pelo
Estado, o embaixador disse que
o acesso de jornalistas a Hama é
impedido “porque os repórteres
poderiam ser sequestrados pelas
gangues da oposição para culpar
o governo posteriormente”.

Repressão. Forças de seguran-
ça sírias mataram ontem 15 civis
na cidade de Homs, segundo ati-
vistas de direitos humanos. Tan-
ques e soldados ainda invadiram
as cidades de Taftanaz e Sermin,
a 30 quilômetros da fronteira
com a Turquia, onde 1 pessoa
morreu e outras 13 ficaram feri-
das. Moradores de Deir al-Zor,
informaram sobre intenso ata-
que de artilharia. Em Binnish,
quatro pessoas foram mortas na
na terça-feira. / COM REUTERS

Tranquilo, líder sírio
promete reprimir toda
contestação armada

TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO. Negociação

● Crítica
O premiê tur-
co, Recep
Tayyip Erdo-
gan, disse
ontem, em
Damasco,
que espera
que a Síria ini-
cie sua refor-
ma política em
até 15 dias.

Encontro. Representantes do Brasil, da Índia e da África do Sul reúnem-se com chanceler sírio, Walid Muallem, em Damasco
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Participação especial
de Clara e Maria Faro.

Rodrigo Faro 
veste Colombo.
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Imprensa estatal de Damasco usa reunião com emissários brasileiro, indiano e sul-africano como ‘prova’ de que o regime sírio não está
isolado e que plano de abertura anunciado por ditador deve ser levado a sério; novos combates em Homs deixam 15 civis mortos

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




