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Sob pressão. Itamaraty apoia convocação de uma reunião do Conselho de Direitos Humanos programada para amanhã em Genebra;
diplomacia brasileira deve adotar posição mais dura contra regime, como queriam EUA e europeus, mas seguirá contra ação militar
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Brasil distancia-se de China e Rússia
e reforça pressão contra Síria na ONU
AMER HILABI/AFP
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escalada da violência na Síria avança para uma guerra civil e ameaça
envolver outros países. Em um cenário ainda mais nebuloso, a crise
síria poderia degenerar não apenas em confrontos regionais, mas também em algum tipo de antagonismo entre grandes potências.
Depois de meses de manifestações em
grande parte pacíficas, contrastando com a
sangrenta repressão do governo, tudo indica
que os combatentes da oposição síria sejam
os autores de um número cada vez maior de
ataques contra as forças do presidente Bashar Assad. Isso pode indicar o início de uma
longa guerra civil. E a possibilidade de uma
intervenção militarexterna exaltaria antagonismos entre a Rússia e EUA.
“O problema do conflito na Síria é o fato de
que ele é muito mais difícil de conter do que o
quevimos na Líbia”, observou Anthony Skinner, analista da consultoria britânica Maplecroft. “Suas implicações regionais são muito
mais amplas.” Esta semana, a imprensa russa
noticiou que Moscou enviaria seu maior porta-aviõesparaaSíria.Asautoridadesdesmentiram qualquer relação com os acontecimentos recentes, mas parece ser uma mensagem
clara às potências ocidentais.
Depois de observar que, no caso da Líbia, a
resolução do Conselho de Segurança da
ONUfavoreceu umamudança doregime,outras potências emergentes, como a China,
também parecem ansiosas por estabelecer
os devidos limites.
A França falou em criar algum tipo de “corredor humanitário”, talvez protegido por
“observadoresarmados”. ATurquia,queprovavelmenteteriadeseraprincipalfornecedora de forças armadas estrangeiras, disse que
não exclui outras possibilidades. / TRADUÇÃO
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queaordemdoPaláciodoPlanalto é a de elevar o tom de críticas
contra a Síria amanhã. O governo brasileiro insiste que é contra
uma ação militar e contra o uso
das violações de direitos humanos para politizar o debate.
O Brasil defendeu no início do
levante que a comunidade internacional não isolasse Damasco,
sob o risco de ver a crise se aprofundar. O País absteve-se em votações na ONU que iam nesse
sentido. A decisão de Damasco
de manter a repressão fez o Brasil optar por um posicionamento mais duro.

Análise: Peter Apps / Reuters
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China e Rússia reforçaram
que serão contra a condenação
de Assad amanhã em Genebra.
Moscou chegou ontem a sugerir
a diplomatas de outros países
que as conclusões de Pinheiro
não passariam de uma manobra
para justificar uma ação internacional contra Damasco.
Mesmo fora do Conselho – em
razão da rotação entre países da
região –, o Brasil optou por aderir ao pedido de convocação da
reunião de emergência. Isso não
quer dizer que apoiará tudo que
está na resolução. Em Genebra,
diplomatas brasileiros admitem
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Crise síria ameaça
colocar potências
em rota de colisão

Pressão. Chanceler da Síria, Walid Muallem (C), encontra-se com premiê do Catar, Hamad bin Jassim (D)
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O Brasil afastou-se ontem da
posiçãode ChinaeRússiae deu
apoio oficial à convocação de
uma reunião de emergência da
ONU em Genebra para condenar o regime de Bashar Assad
na Síria. No início da semana,
uma comissão independente
da ONU, liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, apresentou o resultado de uma investigação sobre a violência na
Síriaeconcluiuqueo regimesíriocometeucrimescontraahumanidade.
O Itamaraty promete elevar o
tom das críticas no encontro,
que ocorre amanhã no Conselho
de Direitos Humanos da ONU,
em Genebra. Uma resolução
apresentadapelaUE,à qualoEstado teve acesso, pede que a
reunião sirva para aprovar uma
condenação generalizada do regime.
A resolução tenta criar condições para que o tema seja alvo de
uma nova ação do Conselho de
Segurança, em Nova York. O documento, assinado por mais de
20 países, pede que o Conselho
atue. Europeus e americanos esperam que isso leve ao endurecimento de posições contra a Síria
e a uma nova rodada de sanções.
A resolução pede a entrada de
observadores da ONU na Síria
para avaliar a situação e frear as
mortes. Exige ainda que um investigadorpermanenteacompanhe a situação no país e pede que
a ONU “atue para proteger a população”, sem especificar como
isso ocorreria.
Apropostatemoapoiodospaíses árabes, de todos os europeus, dos EUA e dos países latino-americanos que fazem parte
do Conselho de Direitos Humanos – México, Uruguai e Chile.
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CORRESPONDENTE / GENEBRA

Alerta. A Organização da Conferência Islâmica (OCI) advertiu o regime de Damasco de que
uma reunião ontem na Arábia
Sauditaseria “aúltima oportunidade para resolver o conflito” no
país. O ultimato foi lançado pelo
secretário-geral da organização,
Ekmeleddin Ihsanoglu, durante
seu discurso de abertura na reunião com os ministros de Relações Exteriores, à qual compareceu o chanceler síria, Walid alMoualem. Ele viajou à cidade
saudita de Jeddah, apesar da
proibiçãodeviagens impostapela Liga Árabe no domingo.
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Pressão

A Organização
da Cooperação
Islâmica pediu
à Síria que ponha fim à repressão para
evitar uma intervenção.

ANNA CAPOVILLA

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.
REUTERS

Ex-aliada, Turquia impõe sanções a Damasco
Ancara bloqueia fundos e
suspende parceria militar
‘até que governo legítimo
e em paz com seu povo
chegue ao poder’ na Síria
Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Em um dos mais duros golpes
contra o regime de Bashar Assad
desde o início dos levantes na Síria, há oito meses, a antiga aliada
Turquia decidiu ontem adotar
sanções contra Damasco.
A punição foi anunciada pelo
chanceler turco, Ahmet Davutoglu, em Ancara, menos de uma
semana depois de a Liga Árabe
também ter aprovado sanções
contraaSíria.Asmedidaseconô-

micasafetarãoumcomérciobilateral de US$ 2,5 bilhões por ano.
Antes dos levantes, os turcos
eram considerados um dos principais aliados de Assad. Faixas e
cartazes em homenagem ao premiê Recep Tayyip Erdogan ficavamespalhadospelasruasdeDamasco e os dois líderes se consideravam amigos.
Segundo Davutoglu, as sanções turcas preveem a suspensão de todas as linhas de crédito
para a Síria e das relações com o
Banco Central, além do congelamento de bens do governo e bloqueio de transferência de armamento e suprimentos militares.
A cooperação estratégica dos
dois países está suspensa “até
que um governo legítimo e em
paz com seu povo esteja no poder”, disse o chanceler.

Sem a Turquia, Damasco fica
cada vez mais dependente do Irã
e da Rússia. Parte de seu comércio também deve ser mantido
com o Iraque e o Líbano, que não
apoiaramassanções da LigaÁrabe.
Ontem, os Emirados Árabes
contribuíram ainda mais para o
isolamentodeDamascoaoanunciar a suspensão dos voos de Du● Punição

AHMET DAVUTOGLU
CHANCELER TURCO

“O governo da Síria
deixou passar sua última
oportunidade ao ter
recusado (receber)
observadores internacionais”

bai e Abu Dabi para cidades sírias.AcompanhiasaéreasEmirates e a Etihad são fundamentais
para o trânsito de sírios para outras partes do mundo.
Além dos países da região, os
Estados Unidos e a União Europeia também já adotaram uma
série de medidas econômicas
contra o regime de Assad. No
Conselho de Segurança, ainda
nãoháacordo.ARússiae,emmenor medida, a China – ambas detentorasdepoderdeveto–continuam relutantes em apoiar até
mesmo uma resolução branda.
As sanções impostas por uma
série de países, segundo analistas, buscam quebrar a aliança da
elite de Damasco e Alepo com
Assad.Eles são consideradosum
dos pilares de sustentação do regime.

Atirador líbio fere dois em Istambul
Um cidadão líbio, Idris Naim Sahin, feriu a tiros um segurança e um soldado na entrada do Palácio Topkapi, é um dos pontos turísticos mais
visitados de Istambul. O homem foi morto a tiros pela polícia.
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Resultados parciais de eleições mostram
vitória da Irmandade Muçulmana

Vice de Obama visita
Bagdá antes da retirada

Arquivos nazistas são
destruídos pelo governo

Pyongyang diz ter feito
‘progresso nuclear’

Relatório diz que região
tem déficit democrático

O vice-presidente dos EUA, Joe
Biden, afirmou ontem que a saída das tropas americanas do
Iraque marcarão o começo de
uma “nova etapa” nas relações
entre os dois países, “construída sob uma forte relação de segurança”. “Acredito que nossa
nova parceria vai beneficiar toda a região e o mundo todo”,
afirmou o vice durante visita
surpresa a Bagdá às vésperas do
início da retirada total das tropas americanas do Iraque. Cerca de 13.800 soldados dos EUA
ainda estão no país, mas partirão até o dia 31.

Uma investigação feita na AleO governo da Coreia do Norte
manha revelou que, em 2007, o
disse estar fazendo progresso
Serviço Federal de Inteliem seu projeto para enrigência (BND) do país
quecer urânio e consdestruiu arquivos de
truir uma usina nu250 funcionários do
clear de água leve. O
MEMBROS DE
órgão que haviam
anúncio aumentou
GRUPOS ILEGAIS
integrado a SS ou a
as preocupações da
COLOMBIANOS
Gestapo no regime
comunidade
interFORAM
nazista. A BND clasnacional de que
‘NEUTRALIZADOS’
sificou a perda como
Pyongyang estaria
EM 2011
“lamentável e irritantentando desenvolver
te”. Historiadores que inoutras maneiras de fazer
vestigam a agência afirmam que armas atômicas. Em nota, o goos documentos desaparecidos
verno norte-coreano afirmou
eram relativos a suspeitos de
ter o direito de usar a energia
crimes de guerra.
nuclear para fins pacíficos.

Resultados parciais das eleições
parlamentares egípcias divulgados ontem mostram que, conforme era esperado, a Irmandade Muçulmana foi a vencedora
da votação.
Membros da entidade religiosa – que saiu da clandestinidade
após a queda de Hosni Mubarak, em fevereiro – exigiram formar um novo governo com base
na maioria que obtiveram, o
que poderá provocar um conflito com a junta militar que controla o país desde a deposição
do ditador.

BELA SZANDELSZKY/AP

Os generais disseram que querem nomear um governo que o
Parlamento não terá o poder de
dissolver. Os militares afirmaram ainda que exigirão dos parlamentares a elaboração de
uma nova Constituição.

3 mil

Um relatório da Organização
dos Estados Americanos (OEA)
e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) vê de forma crítica a
democracia na América Latina.
O documento ressalta que o
poder está concentrado nas
mãos de uma minoria e a região
tem os mais altos níveis mundiais de desigualdades socioeconômicas. A América Latina ainda sofreria com “governos fracos e crises de representação”.
“Democracia não se refere apenas a voto, mas à liberdade”,
destaca o relatório.

