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Como acabar com o sofrimento na Síria

O s EUA buscam quebrar a base de
suporte de Bashar Assad, tentan-
do demonstrar aos que o apoiam a
existência de uma alternativa ao

atual regime. Membros das minorias cristãs
e alauitas, assim como empresários e gene-
rais da Síria, incluindo sunitas, temem um
cenário caótico caso o líder sírio seja removi-
do. “Há muitos em cima do muro. Precisa-
mos criar uma via política como alternativa a
Assad para convencê-los de que há uma saí-
da”, disse ontem a porta-voz do Departamen-
to de Estado dos EUA, Victoria Nuland.

A declaração reforça a defesa feita pela se-
cretária de Estado, Hillary Clinton, de uma
solução “iemenita” para a crise síria. O objeti-
vo é criar um cenário no qual os atores inter-
nos na Síria, ou mesmo no exterior, comecem
a visualizar a possibilidade de uma mudança
no poder sem intervenção externa e guerra
civil, como ocorreu no Iêmen quando Abdul-
lah Saleh concordou em deixar o poder. Assad
transferiria o poder para seu vice, conforme
ocorreu com Saleh no Iêmen, que cedeu a pre-
sidência para seu número dois, Abd Mansur
al-Hadi. O problema é que, na Síria, não existe
apenas um vice-presidente, mas dois.

O mais conhecido deles é Farouk al-Sha-
raa. Sunita e de viés moderado, ele foi chance-
ler por muitos anos e é considerado uma figu-
ra mais amena do regime. Os EUA veem nele
um nome perfeito para assumir a transição,
por ser ligado ao Partido Baath e também
integrar a seita sunita. No mundo árabe, a
grande pergunta é sobre onde anda Al-Sha-
raa. O vice sumiu da cena política síria nos
últimos meses, desde que a solução iemenita
começou a ser cogitada. O mistério se intensi-
ficou com a sua ausência em discurso de As-
sad no Parlamento na semana passada. No
lugar, estava a segunda vice-presidente, Na-
jah al-Attar. Doutora em literatura árabe, ela
sempre foi proeminente no Baath, mas não é
conhecida fora do país. Ironicamente, seu ir-
mão, Isam al-Attar, é um dos líderes da Irman-
dade Muçulmana da Síria, que luta contra
Assad, e vive no exílio.

TV Estadão. Fracassa negociação entre
Irã e agência atômica das Nações Unidas

tv.estadao.com.br

Primavera Árabe derruba vendas do Brasil para região

A história da Síria tornou-se
agora ao mesmo tempo
uma tragédia e um escânda-
lo. Dia após dia, a polícia e o

Exército do país humilham, ame-
drontam e assassinam dezenas de ci-
dadãos. Velhos e jovens, ignorantes e
formados, ricos e pobres: todos se

tornaram alvos. E o dito mundo civiliza-
do não está nem mesmo tentando impe-
dir o massacre. Seus líderes fazem decla-
rações, mas o derramamento de sangue
continua.

Quando questionados, nossos líde-
res simplesmente dão de ombros: “O
que poderíamos propor quando um lí-
der eleito de maneira pseudodemocráti-
ca detém, atormenta, tortura, mutila e
assassina incessantemente centenas de
seus cidadãos numa operação de larga
escala? O que fazer para detê-lo?”. Uma
intervenção militar? Não. Por que não?

Porque o povo americano está cansado
de travar guerras distantes. Será que as
famílias sírias devem sofrer em razão da
ajuda que os americanos ofereceram a
outros povos? Resoluções das Nações
Unidas? Vergonhosamente, Rússia e
China as invalidam. Sanções econômi-
cas? O presidente Bashar Assad parece
não temê-las.

Qual seria, então, uma jogada estraté-
gica que fosse operacionalmente reco-
mendável e trouxesse possíveis resulta-
dos políticos? Não estou certo de que a
resistência armada seja a única solução.

As sanções econômicas já se mostraram
relativamente fúteis em outras situa-
ções. Por que não imaginar outra opção
capaz de produzir um efeito dramático?
Por que não alertar Assad que, se não
interromper a política assassina que es-
tá promovendo, ele será detido e levado
ao Tribunal Penal Internacional, em
Haia, e acusado de cometer crimes con-
tra a humanidade? Uma acusação desse
tipo teria aspectos desestimulantes. Ele
perderia todo o tipo de apoio e simpatia
no restante do mundo. Nenhuma pes-
soa respeitável aceitaria defendê-lo. Ne-

nhum país lhe ofereceria abrigo. Ne-
nhuma prescrição se aplicaria ao ca-
so dele.

Quando (se) ele perceber que, co-
mo o ex-ditador egípcio, Hosni Mu-
barak, seu fim será a desgraça, tranca-
fiado numa cela, talvez ponha fim à
sua insana luta criminosa pela sobre-
vivência. Por que não tentar? /
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Observadores da ONU encontram
indícios de massacre em vilarejo sírio

Vice que americanos
querem no lugar de
Assad sumiu de cena

estadão.com.br

Rotina. Funeral de opositor na Província de Idlib; 1,5 milhão de sírios precisam de ajuda, diz Cruz Vermelha

Exportações para Síria,
que dobraram entre 2008
e 2010 e alcançaram
quase US$ 550 milhões,
caíram 79% este ano

● Cilada
Um repórter
do Canal 4 da
TV britânica
disse que re-
beldes sírios
tentaram fazer
com que for-
ças de Assad o
matassem. Os
insurgentes o
teriam abando-
nado na região
de fronteira

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Um dia depois de serem impe-
didos supostamente pelas for-
ças de segurança do ditador
Bashar Assad e milícias alia-
das ao regime de investigar a
veracidade de um massacre de
78 pessoas na quarta-feira nas
proximidades de Hama, os ob-
servadores da ONU consegui-
ram ontem finalmente chegar
à vila de Mazraat al-Qubeir,
onde encontraram um cená-
rio de destruição.

Em Nova York, o secretário-
geral das Nações Unidas, Ban Ki-
moon, confirmou o massacre no
vilarejo sírio depois de receber
os relatos dos monitores. O di-
plomata não acusou formalmen-
te as forças de Assad, mas disse
“haver pouca evidência de que o
regime esteja cumprindo o pla-
no de Kofi Annan”, em alusão à
iniciativa do mediador da crise
síria, que ontem se reuniu em
Washington com a secretária de
Estado, Hillary Clinton. O ces-
sar-fogo – tanto da parte do go-
verno quanto da oposição – é um
dos principais pontos do plano.

Pessoas que vivem nos vilare-
jos ao redor de Mazraat al-Qu-
beir disseram que praticamente
“todos os habitantes, com exce-
ção de alguns poucos, morre-
ram”, de acordo com relato feito
por Sausan Ghosheh, porta-voz
da missão de observação da
ONU na Síria. A vila tinha ape-
nas 150 moradores e não havia
ninguém quando os monitores
chegaram.

Algumas casas, de acordo com
os monitores, haviam sido des-
truídas por disparos de tanques,
num sinal de envolvimento do
governo, uma vez que os grupos
armados da oposição não têm es-
se tipo de armamento. Observa-
dores disseram ter sentido chei-
ro de sangue em uma das casas.
Um correspondente da BBC,
que acompanha a missão, rela-
tou ter visto partes de corpos es-
palhadas pela cidade.

Moradores acrescentaram

que as forças do regime teriam
retirado os corpos das vítimas e
outros teriam sido enterrados
em vilas próximas. A missão da
ONU disse não ter uma estimati-
va de quantos morreram e tam-
pouco confirma o número de 78
mortos divulgado pela oposição.

O site da agência de notícias
estatal Sana, nas suas versões
em árabe e em inglês, usa a pala-
vra “massacre” para descrever
os acontecimentos em Mazraat
al-Qubeir. Mas, por meio de
uma entrevista do vice-chance-
ler iraniano, Hussein Amir Ab-
dullahian, culpa “terroristas” pe-
las mortes. Em outros veículos
da imprensa oficial de Damasco,
onde não existe liberdade de im-
prensa, o total de mortos na vila
próxima a Hama foi estabeleci-
do pelo regime em apenas nove.
No fim de maio, outro massacre
ocorreu em Hula, no qual 108
pessoas foram mortas, incluin-
do mulheres e crianças.

A ação desta semana foi atri-
buída às shabiha (fantasmas,

em árabe), como são denomina-
das as milícias pró-Assad nor-
malmente compostas por alaui-
tas e cristãos, com ajuda do Exér-
cito. O regime nega e afirma que
terroristas estiveram por trás
da operação que chocou a comu-
nidade internacional. Nos 15 me-
ses de levantes na Síria, mais de
10 mil pessoas foram mortas, se-
gundo a ONU. Conforme a Cruz
Vermelha, 1,5 milhão de sírios

precisam de ajuda.
Nos EUA, antes de se reunir

com a secretária de Estado dos
EUA, Hillary Clinton, Annan afir-
mou que “muitos dizem que seu
plano está morto. Mas o proble-
ma é o plano ou a implementa-
ção? Se for a implementação, co-
mo faremos? Se for o plano,
quais opções temos?”

Annan defende ainda a criação
de um grupo de contato com to-
dos os países que podem exercer
pressão sobre os lados envolvi-
do no conflito na Síria, incluindo
o Irã. Os EUA rejeitam esta possi-
bilidade, afirmando que o regi-
me de Teerã é parte do proble-
ma, não da solução.

No Conselho de Segurança, os
americanos, com seus aliados eu-
ropeus e da Liga Árabe, propõem
uma resolução impondo san-
ções ao regime de Assad e pedin-
do julgamento dele pelo Tribu-
nal Penal Internacional. A Rús-
sia e a China, que têm poder de
veto no conselho, são contrários
a mais sanções.

●✽
ELIE
WIESEL
THE WASHINGTON POST
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Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Desde o começo da Primavera
Árabe, o comércio brasileiro com
países da região caiu drastica-
mente e o caso sírio é um dos
mais emblemáticos. Entre 2008
e 2010, o volume de exportações

do Brasil para o país de Bashar
Assad havia dobrado, chegando a
quase US$ 550 milhões. Em abril
deste ano, as vendas não passa-
ram de US$ 2 milhões, segundo o
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
No ano, a queda é de 79%.

O Brasil não seguiu o embargo
de americanos e europeus con-
tra Assad, mas sofreu as conse-
quências dele. Alguns dos princi-
pais empresários importadores
de produtos brasileiros, como o
açúcar, estão na lista de restri-
ções da Casa Branca, o que os
impede de fazer pagamentos e

transações.
Um deles é Tarif Akhras. Fon-

tes em Damasco disseram ao Es-
tado que o executivo foi esco-
lhido para liderar o Conselho
Empresarial Brasil-Síria em
2010 e foi, naquele momento,
um dos maiores apoiadores da
aproximação entre Assad e o Bra-
sil. Akhras era também o princi-
pal importador de açúcar do Bra-
sil. No ano passado, foi colocado
na lista dos EUA por sua proximi-
dade ao regime de Assad e teve
seus ativos bloqueados.

No caso líbio, dados oficiais
apontam que, entre 2010 e 2011,

o Brasil perdeu mais de US$ 300
milhões com a redução do co-
mércio com Trípoli, uma queda
de 77%. O fluxo voltou a se recu-
perar, depois da queda de Mua-
mar Kadafi. Mas dificilmente
chegará ao nível de 2010, com
U$ 450 milhões em vendas.

No Egito, Ahmed Ezz era o
maior importador de minérios
brasileiros entre os países ára-
bes. Próximo da família Muba-
rak, Ezz foi preso em fevereiro
de 2011 e julgado por corrupção.

O volume das vendas brasilei-
ras para o Egito foi abalado no
primeiro semestre de 2011, com

uma queda de até 30%. Mas o se-
gundo semestre recuperou o pre-
juízo e as vendas acabaram baten-
do um recorde no ano, com US$
2,6 bilhões. Dados oficiais brasi-
leiros, porém, mostramque as ex-
portações voltaram a sofrer des-
de fevereiro de 2012, quando a
turbulência e a indefinição políti-
ca voltaram a ganhar terreno no
Egito. As exportações sofreram
uma queda de até 50%em compa-
ração com o fim de 2011.

Com o Bahrein, os dados ofi-
ciais mostram que 2012 regis-
trou um recuo de 20% nas expor-
tações brasileiras, para um total

de US$ 155 milhões nos quatro
primeiros meses do ano.

No Iêmen, as vendas brasilei-
ras chegaram a US$ 416 milhões
em 2010. Mas sofreram em 2011
uma redução de 26% e termina-
ram o ano com US$ 307 milhões.
Para 2012, as taxas revelaram
uma recuperação lenta.

Na Tunísia, origem dos protes-
tos, o volume das vendas brasilei-
ras resistiu em 2011, chegando a
crescer quase US$ 380 milhões.
Mas o início de 2012 já registrou
uma nova queda, de 18% nos qua-
tro primeiros meses do ano.

Diplomatas de alto escalão do
Brasil em países no Oriente Mé-
dio disseram ao Estado que o
momento é de transição e o im-
pacto nas vendas é “natural”.

Banho de sangue. Um dia depois de ter sido impedida de ir ao local onde pelo menos 78 pessoas foram mortas, missão
encontra casas destruídas por disparos de tanques, relatos de execuções e sinais de sepultamentos apressados em cidades próximas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A8.




