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● A rádio estatal de Cartum anun-
ciou ontem que o presidente su-
danês, Omar al-Bashir – alvo de
um mandado de prisão do Tribu-
nal Penal Internacional (TPI) –,
estará em Bagdá para o encontro
de hoje da Liga Árabe. O Iraque,
que não reconhece a autoridade
da Corte, anunciou que a prote-

ção de Bashir está “100% garanti-
da”, assim como a dos demais
participantes do encontro.

O tribunal internacional emitiu
uma ordem de prisão contra o
presidente sudanês em 2009,
acusando-o de ser responsável
por crimes de guerra e contra
humanidade na região de Darfur.
Em seguida, o TPI somou o cri-
me de genocídio às demais acu-
sações contra Bashir. A visita a
Bagdá ocorre em meio ao aumen-
to da tensão na fronteira entre o
Sudão e o Sudão do Sul. / AFP

BAGDÁ

Reunidos em Bagdá, chancele-
res dos 22 países da Liga Árabe
prepararam ontem uma posição
comum condenando a Síria e
exortando o regime de Bashar As-
sad a cumprir sua palavra e im-
plementar o plano de paz formu-
lado por Kofi Annan, ex-secretá-

rio-geral da ONU e enviado espe-
cial do grupo. Hoje, ocorre no Ira-
que a reunião de cúpula do bloco
árabe.

Ao sediar a cúpula da Liga Ára-
be, o governo do Iraque tenta de-
monstrar que, mesmo sem a pre-
sença americana, o país caminha
para a estabilidade e o progresso
econômico. É o primeiro encon-
tro do grupo em Bagdá desde
que o ditador Saddam Hussein
invadiu o Kuwait.

A reunião, porém, ocorre à
sombra de novos atentados de
grupos radicais sunitas – no dia
21, atentados em série em várias
cidades iraquianas mataram 52 e

feriram 250.
Damasco rejeitou de antemão

qualquer proposta que será feita
hoje em Bagdá. Um porta-voz da
chancelaria síria disse que Assad
“não lidará com nenhuma inicia-
tiva” da Liga Árabe, da qual foi
suspenso em novembro ao igno-
rar apelos para encerrar a repres-
são na Síria.

Dentro da organização dos
países árabes, porém, não há con-
senso sobre até onde ir em rela-
ção à violência síria. Países do
Golfo, como Arábia Saudita e Ca-
tar, querem armar a oposição lo-
cal e criar zonas de exclusão den-
tro do território sírio, para prote-
ção e treinamento de militantes
anti-Assad. O novo governo da
Líbia, que derrubou o ditador
Muamar Kadafi, também defen-
de um apoio armado aos “irmãos
sírios”

Mas outros países, como o an-
fitrião da cúpula, o Iraque, têm
posições bem mais moderadas.
Bagdá é governada pela maioria
xiita, próxima ao Irã – principal

aliado de Damasco. Além disso,
o Iraque tem uma ampla frontei-
ra com a Síria e teme que o colap-
so do regime Assad crie uma si-
tuação de anarquia no país vizi-

nho, que beneficiaria militantes
islâmicos.

O chanceler iraquiano, Hosh-
yar Zebari, afirmou que a liga
“não pode ficar neutra diante
dos massacres na Síria” e o Ira-
que “apoia totalmente as aspira-
ções e reivindicações legítimas
do povo sírio por liberdade e de-
mocracia”. Mas Zebari criticou a
ideia de intervir militarmente
no conflito e alertou para os ris-
cos de uma “internalização” da
crise no país vizinho.

ONU. O secretário-geral das Na-
ções Unidas, o sul-coreano Ban
Ki-moon, “exortou fortemente”
ontem Assad a cumprir sua pala-
vra e aplicar os seis pontos que
constam no plano de paz de An-
nan. “Não há tempo a perder”,
afirmou o secretário-geral, no
Kuwait. /AFP

Crianças sírias
são torturadas e
presas, diz ONU

Uruguai liga bloqueio a
Cuba a cerco às Malvinas
Chanceler uruguaio compara tentativa argentina de isolar comercialmente as
ilhas ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos ao regime cubano

Cúpula árabe no Iraque
põe pressão sobre Assad

IVÁN FRANCO/EFE

Alvo de Corte de
Haia, sudanês irá à
reunião em Bagdá

GENEBRA

O regime de Bashar Assad está
torturando e prendendo crian-
ças “de modo sistemático”. A
acusação, que já constava em re-
latórios da ONU, foi reforçada
ontem pela comissária de Direi-
tos Humanos das Nações Uni-
das, Navi Pillay. Mas, desta vez, a
diplomata afirmou que Assad
tem responsabilidade direta so-
bre esses crimes.

“O presidente Assad pode sim-
plesmente emitir uma ordem e
os assassinatos se encerrariam”,
afirmou Navi em entrevista à re-
de BBC. Segundo a alta-comissá-
ria, o Conselho de Segurança das
Nações Unidas já tem informa-
ções suficientes para levar o ca-
so da Síria ao Tribunal Penal In-
ternacional (TPI), instância na
qual o regime Assad seria investi-
gado por crimes de guerra e con-
tra a humanidade.

“Eles estão indo atrás de crian-
ças – por pretextos quaisquer –
em larga escala. Centenas foram
presas e torturadas. É horren-
do”, protestou Navi. “Crianças
executadas de joelhos, detidas
juntamente com adultos em con-
dições absolutamente desuma-
nas, sem acesso a tratamento mé-
dico para seus ferimentos, manti-
das como reféns ou como fonte
de informação.”

O relatório do Conselho de Di-
reitos Humanos sobre a crise na
Síria, coordenado pelo brasilei-
ro Paulo Sérgio Pinheiro, esti-
mou em fevereiro que pelo 500
crianças haviam sido mortas nos
confrontos. Outras 500 esta-
riam em prisões do regime As-
sad. O número não foi atualiza-
do no último mês.

Pillay afirmou que crimes des-
se tipo não prescrevem e prome-
teu que um dia integrantes da cú-
pula do regime sírio responde-
rão por seus atos. “Não há limita-
ções, portanto pessoas como As-
sad podem ficar imunes por mui-
to tempo, mas um dia enfrenta-
rão a Justiça.”

A ONU, porém, alertou que há
registro de casos em que crian-
ças foram usadas por rebeldes sí-
rios como escudo humano. Ra-
dhikaCoomaraswamy, represen-
tante especial das Nações Uni-
das para crianças em zonas de
conflito, afirmou que o Exército
Sírio Livre adotou esse tipo de
prática durante combates con-
tra as forças de Damasco. /

REUTERS

Almagro. Uruguai quer
investimentos nas Malvinas

Países da Liga Árabe,
reunidos em Bagdá,
exortarão hoje Damasco
a cumprir sua palavra e
implementar reformas

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

O chanceler uruguaio, Luis Al-
magro, comparou ontem o cer-
co comercial às Malvinas orga-
nizado pela Argentina ao em-
bargo econômico imposto pe-
los EUA a Cuba. Almagro afir-
mou que não respalda o “blo-

queio comercial argentino às
ilhas”. Segundo o chanceler,
“apoiar esse bloqueio seria
uma violação aos direitos hu-
manos dos habitantes dessa
ilha. É a mesma coisa que dize-
mos em relação ao bloqueio
econômico contra Cuba”.

A associação foi feita após o
chanceler garantir que o governo

do presidente José Mujica não se
oporá à exportação de produtos
uruguaios que empresários lo-
cais destinarão às Malvinas.

Segundo Almagro, embora o
governo uruguaio respalde a rei-
vindicação territorial argentina
sobre as Malvinas (o governo da
província de Buenos Aires con-
trolou as ilhas entre 1820 e 1833),

não concorda com o bloqueio.
O arquipélago reivindicado pe-

la Argentina – sob domínio britâ-
nico há 179 anos – está sob forte
pressão da presidente Cristina
Kirchner. Nos últimos quatro
meses, Cristina obteve dos paí-
ses do Mercosul a proibição de
atracagem de navios com bandei-
ra das Malvinas nos portos do
bloco do Cone Sul; declarou a
“ilegalidade” da exploração pe-
trolífera na ilha, feita por empre-
sas britânicas; além de ameaçar
os ilhéus com o fim dos voos se-
manais feitos pela companhia aé-
rea chilena Lan, que, provenien-
tes de Punta Arenas, passam pe-
lo espaço aéreo argentino.

Um grupo de 19 empresários
uruguaios viajou às Malvinas em
fevereiro para explorar possibili-
dades comerciais. No início des-
ta semana, eles confirmaram

que – cansados das barreiras co-
merciais argentinas para a entra-
da dos produtos uruguaios – de-
cidiram escolher um novo desti-
no para suas mercadorias e opta-
ram pelas Malvinas.

“O Uruguai tem negócios de
forma contínua com as Falk-
lands (designação britânica para
as Malvinas) há 200 anos. O co-
mércio nunca foi interrompido.
Mas, como agora existe um pro-
blema concreto com a Argentina,
qualquer tipo de comércio do
Uruguai com as ilhas fica mais vi-
sível”, analisou o vice-presidente
da Câmara de Comércio Uru-
guaio-Britânica, Guillermo Wild.

O chanceler Almagro ressal-
tou que os empresários de seu
país são livres: “Os empresários
uruguaios fazem negócios com
quem quiserem e com quem pu-
derem”.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




