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Pelo quarto dia consecutivo, o
governo sírio impediu a Cruz
Vermelha de levar ajuda humani-
tária ao bairro de Baba Amr, em
Homs, no centro-oeste do país,
ocupado na quinta-feira pelo
Exército leal ao presidente Ba-
shar Assad.

“Não estamos conseguindo
entrar em Baba Amr”, disse on-
tem à noite (tarde no Brasil) ao
Estado, pelo telefone, o porta-
voz do Comitê Internacional da
Cruz Vermelha em Damasco, Sa-
leh Dabbakeh. “As autoridades
alegam que não é seguro. Conti-
nuaremos tentando.”

Dabbakeh não soube precisar
quantos civis continuam no bair-
ro, que durante meses foi contro-
lado pelos rebeldes do Exército

Livre da Síria (ELS), até sua to-
mada na quinta-feira, depois de
quase um mês de intensos con-
frontos. Dois jornalistas morre-
ram e outros dois ficaram feri-
dos no dia 22, num dos bombar-
deios diários das forças leais sí-
rias ao bairro. Na quinta-feira, os
rebeldes decidiram fazer o que
qualificaram de “recuo tático”.

Desde então, Baba Amr conti-
nua isolado pelas forças de segu-
rança. O restante da cidade de
Homs, que não registrou con-
frontos nos últimos dois dias,
tem recebido ajuda humanitária.

Segundo Dabbakeh, foram cin-
co comboios de voluntários do
Crescente Vermelho (versão lo-
cal da Cruz Vermelha) desde o
dia 11, com alimentos, medica-
mentos, kits de higiene, coberto-
res e colchonetes. Terceira cida-

de da Síria, com 1 milhão de habi-
tantes, Homs sofre no entanto
com a falta de água e eletricida-
de, como outros pontos do país
onde tem havido confrontos.

Intervenção. Ontem, o sena-
dor americano John McCain de-
fendeu publicamente que a avia-
ção dos EUA realize bombar-
deios contra forças de Assad que
estão ameaçando bastiões da
oposição síria, como Baba Amr.

“O objetivo maior dos ata-
ques aéreos deve ser o estabe-
lecimento e a defesa de zonas
livres para dissidentes na Sí-
ria, especialmente no norte,
onde (opositores) podem or-
ganizar suas atividades políti-
cas e militares contra Assad”,
disse o republicano, uma das
vozes mais influentes no Con-
gresso dos EUA no tema de
política externa. McCain já ha-
via solicitado ao governo ame-
ricano que ajudasse a armar
opositores sírios.

Relatos de refugiados sírios
indicam que as forças de Da-
masco estão agora centrando
fogo contra cidades perto da
fronteira com o Líbano. Na ci-
dade libanesa de Arsal, no Va-
le do Bekaa, entre 100 e 150
famílias sírias chegaram nas
últimas 24 horas – o maior lu-
xo de refugiados em quase um
ano de crise na Síria.

A TV estatal da Síria noti-
ciou ontem que Damasco acei-
tou receber o ex-secretário-
geral da ONU Kofi Annan,
que se tornou o emissário das
Nações Unidas e da Liga Ára-
be para a crise síria. Annan
chegará ao país árabe no sába-
do e se encontrará com líde-
res do regime. Até agora, ou-
tros funcionários da ONU fo-
ram proibidos de entrar na Sí-
ria. / COM REUTERS

Al-Qaeda mata 107
soldados no Iêmen

Vídeo. Cruz Vermelha ainda
espera autorização de Assad

www.estadao.com.br/e/homs

O s alvos prioritários para neutralizar o
andamento do programa nuclear ira-
niano não são apenas as grandes usi-
nas de enriquecimento de urânio. Se-

gundo um modelo desenvolvido na Universida-
de de Defesa, o braço acadêmico do Pentágono,
as fábricas de Uf6 – nas quais o urânio é converti-
do em gás para então passar pelas ultracentrífu-
gas onde ganha poder energético – são o ponto
mais sensível do sistema. Sem elas, não é possí-
vel produzir o material necessário para todas as
atividades da cadeia atômica, da geração de ele-
tricidade até a construção de cargas militares.

A pesquisa da universidade cita Said al-Jalili,
o secretário do Conselho de Segurança do Irã.
Em 2010, o dirigente afirmou que o país pode
repor em curto espaço de tempo as centrífugas
que venham a ser destruídas num eventual ata-

que. Entretanto, os especialistas que elabora-
ram o estudo ressaltam que seria muito difícil
recuperar os centros de gaseificação.

São instalações muito amplas. A unidade do
Brasil, inaugurada em janeiro no Centro Ara-
mar, em Iperó, a 130 quilômetros de São Paulo,
custou US$ 65 milhões. Vai produzir 40 tonela-
das por ano para atender necessidades da Mari-
nha. A Usexa é enorme edifício. Dentro dele há
uma rede de dezenas de quilômetros de cabos
dutos e estações de integração. De acordo com
um engenheiro da área, é quase inviável a possi-
bilidade de manter um complexo assim em ins-
talações subterrâneas, como acontece com boa
parte das seções operacionais iranianas.

A localização das fábricas do gás Uf6 no Irã é
desconhecida. Um levantamento feito na Ale-
manha situa duas delas em Isfahan e Natanz. A
inteligência americana considera sítios em Sa-
ghand, Ramsar e Jasd. Nenhum dos relatórios é
conclusivo. O programa iraniano convive com
problemas de gestão. Um deles, de pessoal – no
empreendimento trabalham norte-coreanos,
paquistaneses, ucranianos, alemães e france-
ses. Outra questão é a compatibilização de tec-
nologias. Há ao menos cinco diferentes tipos de
ultracentrífugas em uso no país. Algumas delas,
feitas de alumínio industrial, pouco seguras.

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

Em entrevista exclusiva ao Esta-
do, o secretário-assistente para
Segurança Internacional e Não
Proliferação dos EUA, Thomas
Countryman, disse que o gover-
no de Barack Obama acredita
que o Brasil pode desempenhar
um importante papel na questão

do programa nuclear iraniano.
“Espero que cada país preocu-

pado com o futuro do desarma-
mento venha a público e fale
suas posições. O Irã está violan-
do decisões do Conselho de Se-
gurança da ONU e da Agência In-
ternacional de Energia Atômica
– e quanto mais países expressa-
rem suas críticas, maiores as
chances de o Irã mudar seu cami-

nho. A voz brasileira é importan-
te em todas as discussões.”

Para Countryman, apesar das
ameaças representadas por Irã e
Coreia do Norte, o mundo está
mais seguro. “Se você analisar a
história, há menos pessoas hoje
morrendo em virtude de guerras
e violência do que em qualquer
período do passado, apesar de
permanecer a ameaça de terro-

ristas ou Estados criarem armas.
Se você quiser ser um otimista,
precisa trabalhar e planejar co-
mo se fosse pessimista, preparar
os piores cenários e fazer tudo
para que eles não ocorram.”

Countryman também discu-
tiu com as autoridades brasilei-
ras a adesão do País a protocolos
adicionais do Tratado de Não-
Proliferação Nuclear (TNP), do

qual o Brasil é signatário. A ade-
são é voluntária, mas potências
atômicas têm pressionado paí-
ses desarmados a aderir. O Bra-
sil resiste, por temer que isso
comprometa a confidencialida-
de das atividades brasileiras.

“Esse é um diálogo de longo
prazo, já tivemos essa discussão
outras vezes. Não é uma questão
de pressão, e sim de diálogo entre

dois parceiros que apresentam
suas opiniões sempre de forma
respeitosa”, afirmou. “Também
não é uma questão de prazos –
não são muito produtivos em re-
lações internacionais –, mas há
algumas exceções.” Sobre a Co-
reia do Norte, que anunciou na
semana passada que suspende-
ria os testes e enriquecimento de
urânio e até que inspetores es-
trangeiros monitorassem suas
atividades, Countryman diz que
se trata de um “começo que pode
dar bons resultados”.

Papel do Brasil na questão é importante, diz americano

Após 4 dias, Cruz Vermelha é
mantida por Assad fora da Síria
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Cenário: Roberto Godoy
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Movendo-se pelo deserto sem
que as forças do Exército iemeni-
ta percebessem, militantes da Al-
Qaeda lançaram um ataque sur-
presa contra bases militares no
sul do Iêmen, matando 107 solda-
dos. Os insurgentes ainda captu-
raram armas pesadas – que usa-
ram mais tarde para provocar no-
vas mortes.

Pelo menos 32 militantes fo-
ram mortos nos combates do do-
mingo na Província de Abyan. O
número de feridos dos dois la-
dos é grande. Autoridades médi-
cas disseram que o serviço defi-
ciente nos hospitais locais con-
tribuiu para a morte de muitos
soldados feridos.

O número de soldados mor-
tos é o mais alto já registrado em
batalhas entre o Exército e insur-

gentes da Al-Qaeda, encoraja-
dos pela agitação política que há
mais de um ano convulsiona o
Iêmen. O ataque dos militantes
seria uma resposta da Al-Qaeda
à promessa feita pelo recém-em-
possado presidente Abed Rabbo
Mansour Hadi de combater a ver-
tente iemenita da rede terroris-
ta, considerada a mais ativa do
mundo.

De acordo com oficiais do
Exército, no ataque surpresa per-
to da cidade de Zinjibar, na Pro-
víncia de Abyan, foram captura-
dos 55 soldados. Os cativos cami-
nharam em formação pelas ruas
de Jaar, cidade vizinha que, co-
mo Zinjibar, está sob controle da
Al-Qaeda há cerca de um ano.

A batalha na Província de Ab-
yan mostra como os militantes
se aproveitaram da agitação cria-
da pela revolta contra o então
presidente Ali Abdullah Saleh –
que, no mês passado, transferiu
o poder para Hadi. Os ataques
deixaram claras as dificuldades
enfrentadas pelo novo presiden-
te para combater o movimento
terrorista e restaurar a autorida-
de do Estado no sul do país. / AP

RODRIGO ABD/AP

Obama pede
a Netanyahu
mais tempo
à diplomacia
Conversa sobre Irã termina com premiê
sublinhando ‘direito de Israel à autodefesa’

● Autonomia

Fábricas de gás
de urânio são os
alvos estratégicos

Lado a lado. Netanyahu e Obama conversam no Salão Oval da Casa Branca: líderes tentaram se mostrar unidos diante do Irã

Combates na Província
de Abyan testam
autoridade de novo
presidente, que prometeu
enfraquecer militantes
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O apelo do presidente dos
EUA, Barack Obama, para o
primeiro-ministro israelense,
Binyamin “Bibi” Netanyahu,
não ordenar um ataque às ins-
talações nucleares do Irã em
curto prazo foi acatado, mas
com resistência. Minutos an-
tes de se fecharem no Salão
Oval da Casa Branca para uma
conversa de três horas, Netan-
yahu usou palavras de Obama
para reafirmar que Israel tem
o “direito soberano de tomar
suas próprias decisões”.

“Há dois princípios antigos da
política americana reiterados
por você (Obama), em seu dis-
curso (de anteontem): que Is-
rael deve ter a capacidade de se
defender por si mesmo das amea-
ças e, quando o assunto é sua se-
gurança, Israel tem o direito so-
berano de tomar suas decisões”,
disse Netanyahu ao americano.
“Esse é o real propósito do Esta-
do judeu: restaurar ao povo ju-

deu o controle de seu próprio
destino. Em razão disso, minha
suprema responsabilidade co-
mo primeiro-ministro de Israel
é assegurar que Israel continue a
ser senhor de seu destino.”

A declaração de Netanyahu an-
tecipou o clima de difícil entendi-
mento entre os dois líderes.
“Concordamos em convencer a
comunidade internacional que
estamos falando de uma ameaça
e um perigo reais (quando men-
cionam o Irã)”, disse Bibi.

O nó central dessa questão, en-
tretanto, continua atado. A Oba-
ma não interessa o envolvimen-
to dos EUA numa nova guerra,
seja pelo custo político, o prová-
vel aumento do petróleo ou o
prejuízo para sua campanha de
reeleição. O americano vale-se
de dois argumentos: o fato de o
Irã ainda não ter construído uma
bomba atômica e a possibilidade
de o país persa vir a sofrer com as
sanções mais duras que serão
aplicadas em meados do ano,
com o bloqueio à importação de
seu petróleo pelos europeus.

“Nós realmente acreditamos
haver uma janela que permita
uma solução diplomática para es-
sa questão. Mas, em última análi-
se, o regime iraniano tem de to-
mar a decisão de se mover nessa
direção, o que ainda não fez”,
ponderou Obama, com o cuida-
do de enfatizar que o início de
negociações não significa a sus-
pensão das atuais sanções aplica-
das contra o Irã.

Israel considera como ameaça
à sua segurança o simples fato de
Teerã ter capacidade de fazer

uma arma nuclear. Essa análise
foi reforçada ontem pela Agên-
cia Internacional de Energia Atô-
mica (AIEA), que destacou
“preocupações sérias com a pos-

sível dimensão do programa nu-
clear do Irã”. Apesar de seu am-
plo poder militar, Israel precisa-
ria contar com as forças america-
nas para deter a inevitável rea-

ção do Irã a seus possíveis alia-
dos na região.

Esse apoio já foi prometido
por Washington como tática pa-
ra forçar o Irã a avaliar os riscos

com frieza e retornar à mesa de
negociações. Obama arriscou on-
tem a dizer que ambos os líderes
“preferem resolver a questão di-
plomaticamente”. Mas suas de-
clarações de ontem, de domingo
e da semana passada endossa-
ram qualquer que seja a decisão
a ser tomada por Netanyahu.

Anteontem, em discurso para
o Comitê Americano-Israelense
de Assuntos Públicos (Aipac, na
sigla em inglês), poderoso lobby
judaico de Washington, o presi-
dente americano afirmou estar
preparado para empregar a força
militar contra o Irã para prote-
ger a segurança de Israel. Suas
declarações foram aplaudidas
até mesmo por líderes da oposi-
ção republicana presentes.

Ontem, Obama reiterou que o
laço entre os dois países é “inque-
brável” e a posse de arma nu-
clear por um país que apela pela
destruição de Israel é “inaceitá-
vel”. “Como eu disse ao primei-
ro-ministro (israelense) em ca-
da um de nossos encontros, os
EUA estarão sempre atrás de Is-
rael quando a questão for a segu-
rança de Israel”, afirmou. “É pro-
fundamente do interesse dos
EUA impedir o Irã de obter uma
arma nuclear”, completou Oba-
ma.

Armado. Militante
anti-Assad (esq.), em Idlib

Damasco diz que acesso
‘não é seguro’; nos EUA,
senador pede a Obama
que lidere campanha
aérea contra Assad
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“Há dois princípios da política
americana reiterados por você
(Obama): Israel deve ter a
capacidade de se defender por si
mesmo das ameaças e, quando o
assunto é segurança, Israel tem
o direito de tomar suas decisões”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.




