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● O governo da Venezuela está
enviando combustível à Síria, ma-
nobra que poderia minar o efeito
das sanções do Ocidente contra
Damasco e ajudar o regime do
ditador Bashar Assad a continuar
com a repressão aos protestos
por sua deposição.

Um carregamento de diesel
com baixo teor de enxofre a bor-
do do petroleiro Negra Hipólita,
que tem bandeira venezuelana e
é operado pela estatal Petróleos
de Venezuela (PDVSA), tem a sua

chegada ao Porto de Banias, na
Síria, prevista para esta semana.
A informação é de dois operado-
res marítimos próximos à PDV-
SA, que preferem não se identifi-
car, e consta de dados náuticos.

Segundo uma das fontes, esse
é o segundo carregamento de
combustível que parte da refina-
ria venezuelana de Puerto La
Cruz em direção à Síria, desde o
fim de novembro. O operador ma-
rítimo afirmou que o último petro-
leiro foi carregado “há 15 ou 17
dias”. A PDVSA não comentou a
informação.

O presidente Hugo Chávez tem
apoiado os autocratas árabes
que enfrentam as rebeliões da
Primavera Árabe. / REUTERS

Internacional

Karzai busca apoio para
negociação com Taleban

ESTRASBURGO

O Parlamento Europeu emitiu
uma resolução pedindo a cria-
ção de corredores de ajuda huma-
nitária na Síria e disse que a
União Europeia deveria restrin-
gir as relações diplomáticas com
Damasco. O gesto foi principal-
mente simbólico, pois o Parla-
mento não tem o poder de ditar
os rumos das políticas nestas
áreas.

“O (Parlamento) quer que cor-
redores humanitários sejam cria-
dos e seja oferecido abrigo ao
crescente número de desabriga-
dos”, disse Martin Schulz, presi-
dente do Parlamento Europeu.

Depois de bombardear Homs
por quase duas semanas, o Exér-

cito sírio deu início a uma nova
ofensiva em Hama, cidade com
um sangrento histórico de resis-
tência ao pai do presidente Ba-
shar Assad, Hafez Assad, que

morreu em 2000.
Mais de 40 pessoas foram mor-

tas ontem – 13 delas em Hama e
19 em Idleb. Na quinta-feira ao
menos 14 pessoas foram mortas

em um bombardeio à cidade de
Kfar Nubouzeh, vizinha de Ha-
ma, disseram ativistas.

A agência de notícias estatal
disse que forças de segurança
“perseguiram e combateram
um grupo de terroristas arma-
dos no bairro de Hamidiya, em
Hama, que estavam intimidan-
do as pessoas”, e detiveram al-
guns de seus membros armados
com fuzis e granadas propelidas
por foguetes.

Forças sírias detiveram Ma-
zen Darwich, defensor dos direi-
tos humanos, e vários outros ati-
vistas na quinta-feira depois de
invadirem o escritório dele no
centro de Damasco, disse outro
membro da oposição.

Darwich, líder do Centro Sí-
rio para a Mídia e a Liberdade de
Expressão, manteve-se ativo na
documentação de violações dos
direitos humanos cometidas pe-
las forças de Assad durante a re-
pressão.

Em Deraa, cidade próxima à
fronteira com a Jordânia, o som

de explosões e rajadas de metra-
lhadora ecoava por distritos ata-
cados por forças do governo, dis-
seram os moradores.

“O bombardeio do Exército
começou perto do raiar do dia,
depois da troca de tiros”, disse
Hussam Izzedine, membro da
organização Sawasiah, que de-
fende os direitos humanos na Sí-
ria, desde Deraa. Ele afirmou à
agência Reuters que o Exército
Livre da Síria tem protegido as
manifestações em algumas par-
tes da cidade.

O Observatório Sírio de Direi-
tos Humanos disse que três
membros das forças de seguran-
ça foram mortos em combates
com desertores do Exército.

Nenhum comentário foi feito
pelas autoridades sírias com re-
lação aos episódios. O governo

sírio é rigoroso na restrição do
acesso da mídia ao país.

Em abril, uma ofensiva do
Exército acabou com grandes
manifestações que ocorriam em
Deraa, motivadas pela detenção
de vários ativistas e pela deten-
ção de meninos em idade esco-
lar que tinham escrito nas pare-
des palavras de ordem em defe-
sa da liberdade, inspirando-se
em outras revoltas no mundo
árabe.

A oferta de Assad, prevendo a
realização de um referendo den-
tro de nove dias, levando a elei-
ções pluripartidárias num prazo
de 90 dias, foi recebida com des-
prezo pela oposição e pelo Oci-
dente. A Constituição permiti-
ria que o presidente fosse eleito
por dois mandatos de sete anos.
O pai de Assad ocupou a presi-
dência por 29 anos e foi sucedi-
do pelo filho.

Segundo a oposição, mais de 7
mil pessoas foram mortas desde
março, quanto tiveram início os
levantes. O governo diz que
mais de 2 mil soldados e policiais
foram mortos por “terroristas”
apoiados por estrangeiros. /

REUTERS

Vídeo. Multidão de torcedores egípcios pede
investigação de briga que matou 74 em estádio
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Parlamento Europeu pede corredor de ajuda
ZOHRA BENSEMRA/REUTERS
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Venezuela fornece
petróleo às forças
de Damasco

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Com o voto do Brasil e de
mais 136 países, a Assembleia-
Geral das Nações Unidas
aprovou ontem uma resolu-
ção na qual expressa apoio à
proposta da Liga Árabe que
pede a renúncia do ditador
Bashar Assad. O texto da
ONU também exige o fim da
violência contra os oposito-
res – ao longo de quase um
ano de repressão aos levan-
tes contra o governo e a aber-
tura de canais de diálogo.

A Rússia e a China, assim co-
mo na votação do Conselho de
Segurança do início do mês, vota-
ram contra o texto que foi elabo-
rado pela Liga Árabe. Outras dez
nações também foram contra,
enquanto 17 se abstiveram. Na
Assembleia-Geral, porém, Mos-
cou e Pequim não têm poder de
veto, como no Conselho de Segu-
rança.

O texto, além de pedir o fim da
violência, defende uma solução
pacífica para a crise. Embora for-
malmente não exista uma men-
ção para que Assad deixe o gover-
no, o texto da resolução manifes-
ta respaldo ao plano da Liga Ára-
be que prevê a transferência dos
poderes dele para seu vice, Fa-
rouq al-Shaara. O regime sírio re-
jeita a proposta e acusa a oposi-
ção de não aceitar o diálogo.

Da mesma forma que em de-
zembro, em votação sobre viola-
ção dos direitos humanos na Sí-
ria, o Brasil votou em favor da
condenação do regime de Assad
na Assembleia-Geral, depois de
ter optado pela abstenção em vo-
tação de outra resolução no Con-
selho de Segurança em outubro,
quando ainda integrava o órgão
decisório máximo das Nações
Unidas.

Apesar de ter uma força me-

nor do que uma resolução do
Conselho de Segurança, pois
não precisa ser adotada pelos paí-
ses membros da ONU, os Esta-
dos Unidos, seus aliados euro-
peus e os países árabes do Golfo
Pérsico avaliam que a aprovação
na Assembleia-Geral demonstra
um isolamento cada vez maior
do regime de Assad. Entre os que
se posicionaram contra o texto
nas Nações Unidas, estavam al-
gumas nações da América Latina
como a Venezuela e a Nicarágua.

Ao longo dos últimos dias, a
Rússia tentou alterar o texto da
resolução para que fossem incluí-
dos os atos de violência de gru-
pos armados da oposição. O regi-
me de Assad alega que suas for-
ças de segurança têm agido para
conter “ações de redes terroris-
tas ligadas à Al-Qaeda”.

Os EUA e seus aliados árabes
não aceitaram, argumentando
que as ações da oposição não po-
dem ser equiparadas às do regi-
me. Até agora, mais de 7 mil pes-
soas morreram na Síria desde o
início dos levantes, segundo enti-
dades de defesa dos direitos hu-
manos.

Horas antes da votação na As-
sembleia-Geral, o secretário-ge-
ral Ban Ki-moon acusou o regi-
me de Assad de “cometer crimes
contra a humanidade”.

“Continuamos preocupados
com o nível de violência. Todos
os dias, o número de mortos so-
be. Crianças com menos de 10
anos foram presas e sofreram
abusos. Certamente estamos
presenciando crimes contra a hu-
manidade”, acrescentou.

Em Beirute, o líder do Hezbol-

lah, xeque Hassan Nasrallah, de-
fendeu o regime sírio, questio-
nando “quais reinos do mundo
árabe implementariam as refor-
mas de Assad em seus países”?
Nenhuma das monarquias inte-
grantes do Conselho de Coope-
ração do Golfo respeita inte-
gralmente liberdades democrá-
ticas.

Nesta semana, o regime sírio
anunciou a convocação de um
referendo para o dia 26 sobre
uma proposta de Constituição
que prevê eleições multiparti-
dárias para o Parlamento sírio
em até 90 dias.

Os opositores afirmam que, se-
gundo a proposta, o governo te-
rá poder de veto na criação de
novas agremiações, tornando in-
viáveis partidos realmente inde-
pendentes.

Com voto do Brasil, Assembleia da ONU
aprova moção que pede saída de Assad

Refúgio. Menino sírio se protege em Idlib de chuva de granizo

estadão.com.br

Registro. Em foto divulgada em site de rebeldes sírios, o opositor Khaled Abu Saleh aparece diante de gasoduto explodido na quarta-feira na cidade de Homs

● Contrabando
Iraquianos que vivem nas proxi-
midades da fronteira de seu país
com a Síria têm obtido lucro con-
trabandeando fuzis Kalashnikov
em caixas de cigarro e tanques
de querosene aos rebeldes sírios

Entidade também diz que
a União Europeia deveria
restringir laços com a
Síria, onde 40 pessoas
foram mortas ontem

CABUL

O presidente afegão, Hamid Kar-
zai, chegou ontem ao Paquistão
após afirmar que pretende en-
contrar maneiras de o governo
de Islamabad ajudar a promover
as negociações de paz com seu
rival, o Taleban.

Na quarta-feira, Karzai afir-
mou ao Wall Street Journal que
representantes de seu governo
começaram a conversar com o
movimento radical islâmico e os
EUA nesse sentido – um desdo-
bramento potencialmente signi-
ficativo, indicando que o Tale-
ban está abandonando objeções

de longa data sobre negociações
cara a cara com Cabul.

Um membro do Conselho de
Paz afegão também relatou os
contatos recentes do governo de
Cabul com o grupo muçulmano
ao New York Times esta semana e
afirmou que já houve um acerto
com representantes do Taleban
para organizar conversas preli-
minares no Catar, onde o movi-
mento tem a intenção de abrir
um escritório, mas as datas des-
ses possíveis encontros não fo-
ram divulgadas.

Karzai afirmou que “houve
contatos entre o governo dos
EUA e o Taleban, além de conta-
tos entre o governo afegão e o
Taleban”. “E houve alguns conta-
tos que fizemos todos juntos, in-
cluindo o Taleban.”

O membro do Conselho de
Paz Haji Musa Hotak afirmou
que “algumas conversas foram
iniciadas” com o movimento ra-
dical. “Há disposição entre os ta-
leban. Eles falaram com sua lide-
rança, que concordou em man-
ter conversações no Catar com o

governo afegão”, afirmou Ho-
tak, acrescentando que, além de
não haver datas marcadas para
as reuniões, é “cedo demais para
dizer o que o Taleban pretende”.

Representantes do grupo islâ-
mico não foram localizados para
confirmar as afirmações.

Tommy Vietor, porta-voz do
Conselho Nacional de Seguran-
ça americano, recusou-se a co-
mentar as declarações de Karzai,
mas já deixou claro, anterior-
mente, que existem muitos pas-
sos que precisam ser tomados an-

tes que negociações de paz con-
sistentes possam começar.

O presidente afegão tem tenta-
do se colocar como a figura-cha-
ve da negociações, após Wa-
shington e o Taleban terem afir-
mado que se encontrariam no
Catar para discutir maneiras de
estimular a confiança mútua.
Um dos principais obstáculos pa-
ra o início das conversações é a
extrema desconfiança do gover-
no e a população do Afeganistão
com relação ao grupo radical islâ-
mico. / NYT

Condenação. Rússia e China não conseguem bloquear texto que dá apoio à proposta da Liga Árabe para que ditador entregue poder
a seu vice e abra diálogo com a oposição; resolução não é de aplicação obrigatória, mas deve aprofundar isolamento do regime sírio
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




