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● O ESTADO NO EGITO

Lourival Sant'Anna
ENVIADO ESPECIAL / CAIRO

Numa ação sem precedentes, a
Liga Árabe resolveu ontem im-
por imediatamente sanções co-
merciais, financeiras e diplo-
máticas ao regime sírio por
causa da repressão que já ma-
tou cerca de 3.500 manifestan-
tes favoráveis à democracia –
ao menos mais 8 ontem. Com a
medida, apoiada por 19 dos 22
países membros, o organismo
diz pretender evitar uma inter-
venção ocidental na Síria.

As punições incluem o conge-
lamento dos ativos do governo
sírio, a suspensão da compra de
papéis do Banco Central e de in-
vestimentos na Síria e o bani-
mento de viagens de autorida-
des do regime. Em contraparti-
da, os países árabes prometeram
ajudar a população afetada pelos
problemas econômicos, incluin-
do os refugiados iraquianos, por
meio do Crescente Vermelho.

Entre os países que não acom-
panharam o voto pelas sanções
estão o Líbano, que sofre forte
influência do vizinho, e o Iraque,
preocupado com os refugiados.
A Síria, que completa a relação
de 22 membros, está suspensa.

O primeiro-ministro do Ca-
tar, Hamad bin Jassim Al-Thani,
que presidiu a sessão na sede do
órgão no Cairo, declarou em en-
trevista coletiva que as potên-
cias estrangeiras poderiam inter-
vir se constatassem que os paí-
ses árabes não estão atuando de
forma “séria” para por fim à crise
na Síria. “Todo o trabalho que
estamos fazendo é para evitar es-
sa interferência”, justificou.

Depois de reunir-se na quarta-
feira com líderes da oposição sí-
ria, o ministro de Relações Exte-
riores francês, Alain Juppé, disse
ter conversado com autoridades
da ONU e com a secretária de
Estado americana, Hillary Clin-
ton, sobre a possibilidade de
criar “corredores humanitários”
para fazer chegar ajuda ao povo
sírio. A ideia foi interpretada no
mundo árabe como uma tendên-
cia em favor da intervenção.

O jornal estatal Al-Thawra
(que ironicamente significa “A
Revolução”, em referência à as-

censão do Partido Baath em
1963) condenou em sua primeira
página de ontem as sanções, que
já haviam sido esboçadas no sá-
bado. Segundo o jornal, elas
“não têm precedentes, violam as
regras da cooperação árabe” e
“têm como alvo o povo sírio”.

O secretário-geral da Liga Ára-
be, o diplomata egípcio Nabil el-
Araby, disse que as sanções po-
dem ser suspensas se a Síria cum-
prir um acordo firmado no dia 2

com a organização, que previa a
retirada das tropas dos centros
urbanos, a libertação de prisio-
neiros e a permissão da entrada
de observadores no país.

No início da Primavera Árabe,
a Liga Árabe, então ainda sob a
forte influência de ditadores, so-
bretudo o egípcio Hosni Muba-
rak, foi criticada por não apoiar
os movimentos pró-democracia.
Com a queda de Mubarak, em fe-
vereiro, de Muamar Kadafi, da Lí-

bia, e agora Abdullah Saleh, do
Iêmen, a entidade busca sintonia
com a chamada “rua árabe”. Em
março, a suspensão da Líbia da
Liga Árabe abriu caminho para a
aprovação da zona de exclusão
aérea pelo Conselho de Seguran-
ça da ONU.

Alcance. Um diplomata com
base em Damasco disse ao Esta-
do que resoluções anteriores
da Liga Árabe contra a Síria não

foram respeitadas. Tunísia, Egi-
to, Omã, Argélia, Sudão, Líbano
e Iraque mantiveram seus embai-
xadores no país, apesar de a enti-
dade ter exigido que eles fossem
retirados. Segundo o jornal liba-
nês Daily Star, citando uma auto-
ridade do regime, a estratégia de
Damasco é “ter o escudo políti-
co de Moscou e a proteção econô-
mica de Bagdá, Teerã e Beirute”.

A Jordânia teme que as san-
ções provoquem uma onda de re-
fugiados para a sua fronteira, en-
quanto o governo de Bagdá acre-
dita que as medidas econômicas
podem afetar os mais de 1 mi-
lhão de refugiados iraquianos na
Síria que não têm para onde ir. O
Hezbollah e o grupo cristão de
Michel Aoun, que comandam a
coalizão de governo do Líbano,
repudiaram as sanções. Há déca-
das, o regime sírio usa o territó-
rio libanês para contrabando e
transações ilegais. / COLABOROU
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ONU usará
relatório para
cobrar regime

Internacional

Blog. Ocidente quer
dividir Brics na ONU
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Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

A União Europeia – parceira em
22,5% das importações e exporta-
ções sírias, a maior parte em deri-

vados de petróleo – deve ampliar
ainda nesta semana as restrições
ao comércio e ao fluxo financei-
ro com Damasco.

Bruxelas vem congelando con-
tas bancárias e pressionando ins-
tituições financeiras. A última ro-
dada de sanções impostas pela
UE foi decidida no meio do mês.
Mais 18 integrantes do regime,
em especial militares, tiveram
suas contas bancárias e bens con-
gelados. A lista conta ainda com
outras 56 pessoas incluídas em

sanções anteriores. Bruxelas
também bloqueou os bens de 19
organizações e empresas que
manteriam relação com o regi-
me, entre eles o Banco Comer-
cial da Síria.

Os créditos do Banco Europeu
de Investimentos (BEI) na Síria
também foram suspensos. O or-
çamento da instituição entre
2007 e 2013 previa uma injeção
de € 10,7 bilhões em financia-
mentos, a maioria projetos de
energia, no Norte da África e no
Oriente Médio, o que incluía a
Síria. Entre 1978 e 2010, o país
recebeu € 1,7 bilhão em emprésti-
mos do BEI. Os mais recentes
contratos envolviam projetos de
eletrificação, infraestrutura ur-

bana e programas de saúde públi-
ca, também suspensos.

Os € 6,78 bilhões em negócios
anuaiseuropeuscomaSíriarepre-
sentam quase o dobro do segun-
do parceiro comercial do país, o
Iraque, e duas vezes e meia o ter-
ceiro, a Arábia Saudita. Mais de
88% das importações da UE são
derivados de petróleo, o que tor-
na o setor na Síria muito depen-
dente das relações com o bloco.

A nova rodada de sanções en-
volveria a proibição de que ban-
cos, companhias de seguros e ou-
tras instituições financeiras in-
vistam na Síria. A negociação de
títulos da dívida soberana emiti-
dos por Damasco também deve
ser interrompida.

Áudio. Acompanhe a cobertura da eleição no
Egito com o enviado Lourival Sant’Anna

radio.estadao.com.br

Europeus preparam as
restrições mais efetivas
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Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Um relatório que denunciará ho-
je execuções sumárias e torturas
generalizadas feitas pelo regime
sírio servirá de base para uma
reunião na ONU, na sexta-feira,
que discutirá as violações de di-
reitos humanos na Síria. O texto,
resultado de uma investigação
da ONU liderada pelo brasileiro
Paulo Sérgio Pinheiro, relatará
também mutilações a crianças.

O Palácio do Planalto, depois
de manter uma posição de diálo-
go com Damasco, orientou o Ita-
maraty a subir o tom contra a
Síria no encontro, que ocorrerá
em Genebra. O governo brasilei-
ro se mostrou contrário à impo-
sição de sanções à Síria, alegan-
do temer o isolamento de Da-
masco. Mas a avaliação recente
é que os sírios não aproveitaram
o canal aberto pelos países emer-
gentes.

Na reunião, o Brasil deve insis-
tir que rejeita a politização do de-
bate sobre direitos humanos e o
uso do documento como um ins-
trumento político para justificar
ações militares.

Liga Árabe aprova sanções econômicas
e diplomáticas inéditas contra a Síria

Pressão. Sírios contrários ao regime voltaram ontem às ruas de Homs, centro insurgente
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Férias de Janeiro - 09 e 10 Noites

Grupos com guias brasileiros

Inclui: Aéreo, hospedagem em apto quádruplo, café da manhã (Gift-Card), Caneca Mágica, Ingressos Magia à sua Maneira
            Básico de 5 dias aos parques da Walt Disney World Resort e também Universal Studios, SeaWorld e Busch Gardens
            (não fazem parte do complexo Disney) tour de compras e seguro viagem.

A partir de R$ 7.039 ou entrada R$ 1.414 + 9x 

(Disney’s Caribbean Beach)

Saídas: 18 Jan | 10 noites

A partir de R$ 5.185 ou entrada R$ 1.036 + 9x 

(Disney’s All Star Resort)

Saídas: 23 Jan | 9 noites Inclui: 5 noites de hospedagem, ingresso
Magia à sua Maneira Básico de 5 dias.

plano de refeições grátis(1)

DESCONTO NAS DIÁRIAS

A partir de R$ 856 ou entrada R$ 172 

+ 9x

(Cat. econômica – Quick Service Refeição Grátis)

(Cat. econômica > apto QDP )a partir de

a partir de (Cat. moderado > apto QDP )

A partir de R$ 7.814 ou entrada R$ 1.568 + 9x 

(Disney’s Caribbean Beach)

Saídas: 20 Jan | 10 noites

A partir de R$ 6.174 ou entrada R$ 1.233 + 9x 

(Disney’s Port Orleans Riverside)

Saídas: 17 Jan | 9 noites

Reservas e Hospedagem até 22 Dez 2011. Máximo 14 noites.

CONDIÇÕES GERAIS:  Preços por pessoa, em apto. quádruplo quando mencionado, calculados ao câmbio de US$1=R$ 1,93 de 24/11/11. Pacotes e preços sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Preços “a partir de” refere-se a hotéis e datas conforme nossa programação regular podendo 
sofrer alterações de acordo com a categoria de aptos. e datas de embarque. Valores não são válidos para períodos de feiras e feriados. (1) Refeições Grátis: obrigatória compra de no mínimo 3 dias de Ticket. Existem datas fechadas para venda da promoção dentro do período de hospedagem, verifique em nosso 
site. Promoção também válida para hotéis categoria Moderada e Luxo com Dining Plan Regular Grátis. Parcelamentos exclusivos para os produtos anunciados: entrada 20% + 9 vezes no cartão de crédito VISA. Política de Criança: 03 a 09 anos. CONSULTE OUTRAS OPÇÕES DE HOTÉIS E ROTEIROS.

Reservas e Hospedagem até 17 Dez 2011.
Mínimo 3 e Máximo 14 noites.

DESCONTO NAS

PROMOÇões

VOO

 DIRETO TAM

IMPERDÍVEL ! 

Preços reduzidos

ÚLTIMOS 

LUGARES

Envolvida em 22,5% do
comércio sírio, a União
Europeia deve anunciar
esta semana novas
medidas contra Assad
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Pressão. Punições incluem congelamento dos ativos do governo sírio, suspensão de investimentos e da compra de papéis do Banco
Central e banimento de viagens de autoridades do regime; na Líbia, ação dos países árabes abriu caminho para zona de exclusão aérea
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A10.




