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CAROLINA VICENTIN

F
o r a m quase dois
anos de espera para
a criação oficial da
Comunidade de Es-
tados Latino-Ame-

ricanos e Caribenhos (Celac).
Idealizado em fevereiro do
ano passado, o mais novo blo-
co regional teve seu batismo
na sexta-feira, na casa de um
dos líderes mais polêmicos do
continente. O venezuelano
Hugo Chávez recebeu repre-
sentantes de 32 nações – en-
tre eles a presidente brasileira
Dilma Rousseff – e fez ques-
tão de ressaltar a ausência dos
Estados Unidos e do Canadá.
“Com os anos, a Celac deixará
para trás a velha OEA (Organi-
zação dos Estados America-
nos)”, afirmou.

Coube ao presidente mexi-
cano, Felipe Calderón, abrir a
reunião de lançamento da Ce-
lac. “Estou feliz por saber que
nos reunimos para trabalhar
pela unidade e pela prosperi-
dade da região”, disse. Foi Cal-
derón que propôs a criação do
bloco, em 2008, na primeira
Cúpula da América Latina e do
Caribe (Calc), reunida em Sal-
vador (BA). Na sexta-feira, os
líderes aprovaram uma cláu-
sula democrática que integra-
rá os estatutos do bloco.

“Isso prevê que, se em um
país houver violação da or-
dem democrática, serão ini-

ciadas consultas e esse país
poderá ser suspenso (da or-
ganização)”, explicou a jor-
nalistas o subsecretário do
Brasil para Assuntos da Amé-
rica do Sul e Caribe, Antônio
José Simões. “A reunião mi-
nisterial foi muito boa, é uma
grande coisa o que estamos
conseguindo”, comemorou o

embaixador.
Segundo Simões, os chan-

celeres dos países-membros
decidiram que a Celac será
muito mais um organismo
político do que econômico,
sem orçamento próprio nem
secretaria permanente. O De-
partamento de Estado dos
EUA celebrou a iniciativa. “Os

grupos sub-regionais são po-
tencialmente importantes re-
presentantes do hemisfério e
podem ser sócios úteis para
os EUA”, disse William Ostick,
porta-voz para a América La-
tina. “Esse tipo de parceria
ajuda a resolver problemas de
forma construtiva.”

Outra vantagem do bloco

será a integração de projetos
da área social e de saúde, por
exemplo. “Há planos para to-
do um sistema comum de
ciência e tecnologia, com in-
tegração de universidades,
além da instrumentalização
do Banco do Sul”, aponta o
professor Nildo Ouriques, do
Instituto de Estudos Latino-

Americanos da Universidade
Federal de Santa Catarina
(UFSC).

É possível, também, que a
Celac tenha melhor atuação
do que a enfraquecida OEA,
dada a homogeneidade de
seus componentes. “Todos
são países em desenvolvi-
mento e muitos deles têm
língua, religião e cultura bas-
tante similares”, ressalta o
venezuelano Gonzalo Capri-
les, especialista em direito
internacional. “O desempe-
nho da Celac, para ser eficaz,
precisa incentivar a restrutu-
ração da OEA. Sempre será
necessário contar com uma
instituição que reúna todos
os países do continente”, dis-
se ele ao Jornal do Commer-
cio, por e-mail.

Para que tudo isso funcio-
ne, contudo, a Celac precisa
manter o foco, a coesão e tra-
balhar com objetivos concre-
tos e planos para alcançá-los.
Capriles aposta que o novo
bloco terá bons resultados na
avaliação comum de assuntos
como a crise econômica, a
ampliação da infraestrutura e
o desenvolvimento social.
“Mas o primeiro ponto deve
ser evitar cair na mera defesa
e promoção de posições ideo-
lógicas de alguns países-
membros”, pondera. “Se a Ce-
lac se limitar a ser um foro an-
ti-EUA e anti-OEA, perderá a
razão de ser.”

Celac sem os EUA e o Canadá

AMÉRICA LATINA - Na Venezuela, presidentes latino-americanos criam bloco regional para fazer contraponto ao
domínio norte-americano e canadense. Hugo Chávez, o anfitrião, afirma que a iniciativa ‘deixará para trás a velha OEA’

Além de Dilma Rousseff, Chávez recebeu mais 32 chefes de estado
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FERRAMENTAS DA INTEGRAÇÃO

Violência sexual, tortura e as-
sassinatos. Como o mundo deve
agir para interromper os crimes
cometidos por Bashar Al-Assad?

É decisivo que a comuni-
dade internacional acompa-
nhe de perto, buscando for-
mas de proteger a população
civil. O relatório mostra o dia
a dia da população na Síria, o
que ocorre atrás dos vídeos
das manifestações, repres-
sões e mortes. Não existe
uma solução mágica para a
crise. Somente a cooperação
internacional, a investigação
dos crimes e o estabeleci-
mento de um inquérito na-
cional e internacional po-
dem contribuir para superar
a crise.

De todas a conclusões do rela-
tório, qual foi a que mais o cho-
cou?

Não importa a minha im-
pressão pessoal. Creio que o
relatório apresenta uma sóli-
da demonstração das viola-
ções de direitos humanos e
dos crimes contra a humani-
dade que não poderiam estar
sendo cometidos sem co-
nhecimento ou tolerância do
Estado da Síria.

A Turquia e a União Europeia
impuseram sanções econômicas
e financeiras à Síria. É uma medi-
da suficiente para deter o regi-
me?

As sanções são decisões
políticas dos estados. Não es-

tá no meu mandato comen-
tar sobre elas. 

O senhor teme que a Síria se
transforme em uma nova “Líbia”,
com uma intervenção militar e
uma guerra aberta?

A situação da Síria tem ele-
mentos específicos. Qual-
quer aproximação com ou-
tras crises recentes em nada
ajuda a entender ou superar a
escalada da violência e o
enorme sofrimento de todas
as comunidades na Síria. Ma-
nifestantes ou não, calcula-se
que três milhões de pessoas
foram afetadas pela violência
no país, tendo que mudar de
casa, de cidade e buscar refú-
gio. Sem falar nos milhares
que tiveram que deixar o país
por causa da violência.

Há indícios reais de deserção
no Exército sírio?

Entrevistamos vários de-
sertores, mas não tenho con-
dições de avaliar quantos
são. De qualquer modo, a in-
tensificação dos confrontos
armados deve ser sinal de
preocupação, pois o objetivo
de todas as partes deve ser
fazer cessar a violência. É ur-
gente a entrada de observa-
dores de direitos humanos,
que podem contribuir para
desestimular a violência e os
confrontos armados. O rela-
tório apoia essa proposta da
Liga Árabe como extrema-
mente positiva. (RC)

O relatório de autoria do diplomata lbrasileiro Paulo Sér-
gio Pinheiro, presidente da Comissão Independente de Investi-
gação sobre a Síria, chocou o mundo na última segunda-feira
e expôs as atrocidades cometidas pelo regime de Bashar Al-As-
sad. Após ter acesso ao documento, a sul-africana Navi Pillay
— alta comissária da ONU para Direitos Humanos — afir-
mou: “É preciso que os perpetradores sejam processados no
mais alto nível por crimes contra a humanidade”. Em meio a
uma semana atribulada, Pinheiro concedeu uma entrevista
ao Jornal do Commercio, por e-mail. De acordo com ele, ape-
nas a cooperação internacional pode pôr fim ao caos na Síria.
O também professor do Núcleo de Estudos da Violência da
Universidade de São Paulo (USP) destaca a importância de se
punir os responsáveis pela repressão no país e afirma que mais
de três milhões de sírios já sofrem os efeitos da crise.

‘Não existe uma
solução mágica’

ENTREVISTA // PAULO SÉRGIO PINHEIRO
RODRIGO CRAVEIRO

Com 37 votos a favor, quatro
contra e seis abstenções, o Con-
selho de Direitos Humanos das
Nações Unidas aprovou na sex-
ta-feira uma dura resolução so-
bre a crise política na Síria – a
mais contundente já apresenta-
da pelo organismo. O texto de-
termina a nomeação de um in-
vestigador especial para apurar
a repressão por parte do regime
de Bashar Al-Assad, pede o afas-
tamento de militares suspeitos
dos crimes e ordena a libertação
dos prisioneiros de consciência.

Durante a reunião de emer-
gência, realizada às 10h em Bru-
xelas (5h no horário de Brasília),
a sul-africana Navi Pillay, alta
comissária para Direitos Huma-
nos da ONU, voltou a pedir ao
Conselho de Segurança que re-
meta o caso ao Tribunal Penal
Internacional e destacou a exe-
cução de 307 crianças, desde
março passado. “A contínua re-
pressão brutal exercida pelas
autoridades sírias, se não for in-
terrompida, pode direcionar o
país a uma guerra civil plena”,
alertou. “À luz do evidente fra-
casso das autoridades sírias em
proteger seus cidadãos, a comu-
nidade internacional precisa to-
mar medidas urgentes e efetivas
para resguardar o povo sírio”,
acrescentou Pillay, sem explicar
quais seriam essas ações. 

Após citar por várias vezes as
conclusões do relatório da Co-
missão Internacional Indepen-
dente de Investigação – liderada
pelo brasileiro Paulo Sérgio Pi-
nheiro (leia entrevista) –, a alta
comissária avisou: “Todos os
atos de assassinato, tortura e
outras formas de violência de-
vem parar imediatamente”.
Apesar de inédita, a resolução
terá caráter mais simbólico do
que efetivo. Isso porque China e
Rússia, aliados comerciais da
Síria, não mudaram sua posição
e se opuseram ao texto, sinali-
zando a mesma tendência em
uma eventual votação no Con-

■  SÍRIA

Resolução para apurar o massacre

selho de Segurança da ONU. 
Os dois países advertiram os

outros 45 Estados-membros
contra a intervenção nos as-
suntos de Damasco. “Nós gos-
taríamos de alertar contra a in-
terferência, por forças externas,
sob o pretexto de proteger os

direitos humanos. Isso terá
consequências sérias”, decla-
rou o enviado russo Valery
Loshchinin, que exortou o go-
verno sírio e os “terroristas” a
suspenderem a violência. A
chancelaria do Kremlin foi
mais transparente e classificou

a resolução de “inaceitável”. Por
sua vez, o emissário chinês He
Yafei defendeu que as nações
“sigam os princípios da ONU e
evitem resolver as diferenças
por meio da força”. Na condição
de observador, o Brasil não de-
tém poder de voto. O ministro

Conheça os blocos formados por países da América:

MERCOSUL
■ Criado em 1991, o Mercado Comum do Sul tinha por meta
criar uma zona de livre comércio entre Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai. Passados 20 anos, falta muito para concretizar o
ideal. 

UNASUL
■ A União de Nações Sul-Americanas foi estabelecida em 2008,
mas só entrou em vigor em março deste ano, quando 10 países
— entre eles o Brasil — depositaram seus instrumentos de
ratificação. De caráter político, a instituição trabalha para
expandir a integração estrutural entre os estados da região.

OEA
■ A Organização dos Estados Americanos existe desde 1948 e
une os 35 países da América. Historicamente dominada pelos
EUA, nos últimos anos sofre uma guinada que culminou com a
revogação da resolução de 1962 pela qual Cuba estava excluída.

CELAC
■ Caçula do grupo, a Comunidade dos Estados Latino-
Americanos e Caribenhos foi idealizada numa cúpula reunida em
Salvador (BA), em 2008, mas foi oficialmente criada sexta-feira. 
É uma espécie de OEA sem Estados Unidos e Canadá.

das Relações Exteriores, Anto-
nio Patriota, apoia a mediação
da Liga Árabe, e o Itamaraty re-
cebe relatos diários sobre os in-
cidentes na Síria. 

CRIANÇAS. Paulo Sérgio Pinheiro
afirmou, durante a sessão do
conselho, que 56 crianças fo-
ram mortas pelas forças de se-
gurança apenas em novembro.
“Foi o mês mais letal”, declarou.
Ele disse que sua equipe cole-
tou “provas sólidas” de tortura e
de assassinatos de menores. “O
extremo sofrimento da popula-
ção, dentro e fora da Síria, deve
ser tratado como questão de
urgência”, recomendou. Mora-
dor de Homs - a cidade mais
afetada e epicentro da crise -,
Waleed Fares clamou por uma
ação rápida. “O povo sírio está
sangrando. Todos os dias, o
sangue de 10 ou 20 pessoas é
derramado”, lamentou. “Dese-
jamos que Al-Assad seja julga-
do em Haia”, acrescentou, refe-
rindo-se ao Tribunal Penal In-
ternacional. 

Enquanto os diplomatas dis-
cutiam os rumos da revolução
síria em Bruxelas, as tropas de
Al-Assad prosseguiam com a re-
pressão. Pelo menos 17 pessoas
morreram no país. Também em
Homs, a síria Baraa Agha, 21
anos, garantiu à reportagem que
a cidade já sepultou 82 crianças.
“Eu perdi meu primo, Motasem
Bargoth, de 10 anos. Foi assassi-
nado dentro de sua casa, alveja-
do por um franco-atirador ao
abrir a janela”, lamentou. “Nós
precisamos de mais pressão in-
ternacional. A situação humani-
tária é muito ruim.”

Por sua vez, Burhan Ghaliun,
líder do Conselho Nacional Sí-
rio (CNS, órgão de oposição no
país) defendeu uma maior aju-
da aos insurgentes. “Somente
uma ação coletiva da comuni-
dade internacional é capaz de
persuadir a máfia síria que está
no poder a deixar o país ou ce-
der. O importante é que esta
ajuda se torne mais concreta.”

RÚSSIA: PUTIN VENCE, 
MAS SEM MAIORIA

O partido Rússia Unida, do
premier Vladimir Putin,
venceu as eleições legislativas
deste domingo na Rússia,
com 48,5% dos votos, mas
deverá perder a maioria
absoluta na Duma (câmara
dos deputados), segundo
pesquisas de boca de urna. O
Partido Comunista, principal
força de oposição, obteve o
segundo lugar, com 19,8%, e
se manteve como segunda
força mais importante na
câmara baixa do parlamento
russo, segundo resultados
divulgados pelo canal de TV
público Rossia 1 após o
fechamento das seções
eleitorais.

CURTAS

IRÃ DERRUBA AVIÃO NÃO
TRIPULADO DOS EUA

O exército iraniano derrubou
ontem um avião teleguiado
americano RQ-170 no leste
do país, na fronteira com o
Afeganistão e Paquistão,
segundo infomou o canal de
televisão iraniano Al Alam. “A
resposta das Forças Armadas
do Irã à violação de nosso
espaço aéreo não se limitará
mais às fronteiras do Irã”,
disse uma fonte militar
segundo emissora. 

BOMBA EXPLODE EM
EMBAIXADA NO BAREIN

Uma bomba instalada dentro
de um veículo explodiu em
frente à embaixada britânica
em Manama, capital do
Barein, na manhã de ontem.
“Dada a força da explosão e
os estilhaços deixados por
ela, uma substância
altamente explosiva foi
utilizada”, disse um porta-voz
do Ministério do Interior em
comentários postados no
microblog Twitter de uma
conferência de imprensa. Não
houve feridos no incidente.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 dez. 2011, Seudinheiro, p. B9.  




