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Um dos poucos monumentos a
Boris Yeltsin na Rússia foi depre-
dado por vândalos. A escultura,
que fica na cidade de Yekaterin-
burgo, foi coberta de tinta azul e
as letras do nome do ex-presiden-
te foram arrancadas do pedestal.
A homenagem a Yeltsin foi inau-

gurada em 2011 pelo hoje primei-
ro-ministro Dmitri Medvedev.
Faxineiros já limparam a tinta.

AMERICANA

25 mil
assinaturas em uma petição on-
line. Esse foi o número cobrado
pelo porta-voz da Casa Branca,
Jay Carney, para revelar a recei-
ta da cerveja bebida pelo presi-
dente, Barack Obama.
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Polícia de Reykjavik
abre canal no YouTube
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A galeria de arte norueguesa Soli
Brug perdeu um rascunho do pin-
tor Rembrandt após comprá-lo
de um colecionador britânico. O
desenho, feito em 1658, foi envia-
do por correio normal. O diretor
da galeria alegou que usar envio
especial seria “muito caro”.

Galeria de arte perde
uma obra de Rembrandt

Juiz estuda proibir
brincos em crianças

Vândalos depredam
monumento a Yeltsin

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

GENEBRA

A escalada da violência na Síria e
os confrontos no Líbano decor-
rentes da crise em Damasco es-
tão dificultando o trabalho do Al-
to-Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (Acnur)
no momento em que o número
de pessoas tentando fugir da vio-
lência atinge número recorde.
De acordo com dados divulga-

dos ontem pelo Acnur, em Gene-
bra, o número de refugiados sí-
rios nos países vizinhos supera
200 mil.

Desse total, cerca de 74 mil
pessoas buscaram refúgio na
Turquia, 61 mil na Jordânia, 51
mil no Líbano e 15,9 mil no Ira-
que. Anteriormente, o Acnur ha-
via previsto que 185 mil sírios se
tornariam refugiados em razão
da crise em seu país até o fim des-
te ano.

O governo turco comunicou
ao Acnur que está construindo
mais sete campos de refugiados.

No Líbano, os fugitivos do
conflito sírio no Vale do Bekaa,
perto da fronteira com a Síria,
também têm ainda uma outra

preocupação, além do conflito
que devasta seu país: sua segu-
rança no território libanês, já
que sequestros de cidadãos sí-
rios têm se tornado comuns na
área.

“A deterioração da segurança
no Líbano está prejudicando nos-
so trabalho de ajuda aos refugia-
dos do conflito na Síria, mas as
operações continuam”, assegu-
rou Adrian Edwards, porta-voz
do Acnur.

“Os confrontos entre comuni-
dades rivais em Trípoli (no nor-
te libanês) continuam, o que afe-
ta o ritmo dos registros em nos-
so novo centro de acolhimento
na cidade”, disse Edwards.

O êxodo tem provocado ten-
são entre sírios e habitantes lo-
cais de praticamente todos os
países onde os refugiados têm
buscado abrigo com suas famí-
lias. O aumento no número de
partidas é atribuído à escalada

da violência na capital síria, Da-
masco, e em Alepo, a segunda
maior cidade do país. As forças
leais ao presidente Bashar As-
sad, porém, também teriam res-
ponsabilidade na migração, pois
têm distribuído panfletos que
encorajam a população a fugir –
sugerindo que o ditador tentaria
punir os países vizinhos com a
presença dos refugiados.

“Isso é uma maneira de Assad
pressionar a Turquia. Ele busca
desestabilizar (o país vizinho)”,
disse um ativista sírio que aten-
de refugiados na fronteira entre
os países e identificou-se apenas
como Ayman, por razões de segu-
rança.

Uma aeronave do governo sí-
rio atacou um prédio residencial
ontem na cidade de Mayadin, no
leste da Síria, próximo à frontei-
ra do país com o Iraque, matan-
do pelo menos 21 pessoas, afir-
maram os rebeldes. No subúrbio

de Damasco, ainda de acordo
com a oposição, 15 pessoas fo-
ram mortas em bombardeios
das forças oficiais e combates
ocorridos em Daraya.

Em Alepo, o repórter Medyan
Dairieh, da Al-Jazeera, foi balea-
do na perna quando cobria um
combate no bairro de Saif al-
Dawla. / NYT e AP

●✽
STEVEN LEE MYERS &
SCOTT SHANE
THE NEW YORK TIMES

Os riscos de uma
ação na Síria
Apesar das advertências dos EUA, a conclusão de analistas
é a de que uma intervenção complicaria a situação no país

Refugiados do conflito
sírio chegam a 200 mil
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GLOBAL
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A polícia da capital islandesa,
Reykjavik, criou seu próprio ca-
nal no YouTube para tentar edu-
car a população. O acervo dispo-
nível tem diversos vídeos com
instruções sobre trânsito, consu-
mo de bebidas alcoólicas e cuida-
dos para atravessar as ruas.

Depois da polêmica sobre a proi-
bição de circuncisões em meno-
res de idade, a Justiça alemã ago-
ra avalia proibir brincos em
crianças. Um juiz de Berlim deci-
dirá até o dia 31 se considera ile-
gal furar as orelhas de menores e
qual será a punição, se for o caso.

estadão.com.br

Apesar da advertência
feita pelo presidente
Barack Obama à Síria,
para que não use seu ar-
senal de armas quími-
cas ou permita que elas
caiam nas mãos de ex-

tremistas, as opções do governo ame-
ricano continuam limitadas, segun-
do um simples cálculo das autorida-
des: se houver intervenção, o confli-
to pode se agravar ainda mais.

As operações militares americanas
contra a Síria provocariam um envol-
vimento muito maior dos aliados da
Síria, principalmente Irã e Rússia. E
permitiriam que o presidente da Sí-
ria, Bashar Assad, reacendesse o sen-
timento popular contra o Ocidente e
incentivasse a Al-Qaeda e outros gru-
pos terroristas que lutam contra o go-
verno a concentrar suas atenções no
que consideram mais uma cruzada
dos EUA no mundo árabe.

O vice-primeiro-ministro da Síria,
Qadri Jamil, frisou isso em Moscou,
menosprezando a advertência de
Obama e declarando que toda inter-
venção militar externa levará a “um
confronto que se estenderá além das
fronteiras da Síria”.

Ao mesmo tempo, as palavras de
Obama ressaltaram o fato de que a
relutância dos EUA em intervir pode-
rá chegar ao seu limite. Isto, porém,
representa uma ameaça maior aos in-
teresses e valores americanos do que
uma guerra civil na Síria: um ataque
com armas químicas ou a transferên-
cia dessas armas para inimigos decla-
rados dos EUA e seus aliados, incluin-
do Israel.

A chancelaria síria prometeu, no
fim de julho, que seus estoques de
armas químicas seriam usados so-
mente contra uma intervenção exter-
na e, em hipótese alguma, contra o
povo ou civis sírios durante a crise.
Alguns especialistas e parlamentares
instaram o governo americano a ir
mais longe, incluindo alguns impor-
tantes membros do Congresso, co-
mo o senador John McCain, que já
pediu ampliação do serviço de inteli-
gência americano e ajuda para criar

“zonas seguras” nas áreas sob o contro-
le dos rebeldes.

A Casa Branca está sendo pouco pres-
sionada pelo público ou pelos políticos
a intervir de maneira mais enérgica,
mesmo que haja um aumento do derra-
mamento de sangue.

McCain criticou o que considerava
uma política excessivamente cautelosa
do governo Obama em relação à Líbia,
que levou a uma intervenção militar da
Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan). As autoridades america-
nas afirmaram que o conflito na Síria
transformou-se em algo muito mais
complexo do que o que ocorreu na Lí-
bia.

O notório ditador líbio, Muamar Ka-
dafi, não dispunha de efetivo militar
nem de apoio internacional e o conflito
apresentava muito menos riscos de a
luta étnica e sectária espalhar-se para
vizinhos como os da Síria: Líbano, Jordâ-
nia, Iraque, Turquia e Israel.

Caso líbio. Por enquanto, os obstácu-
los legais e diplomáticos à intervenção
continuam intransponíveis. Em grande
parte em razão da intervenção na Líbia,
Rússia e China prometeram bloquear a
autorização da ONU que poderia levar a
um envolvimento militar internacio-
nal, o que, insistem os aliados europeus,
da Grã-Bretanha à Turquia, constitui-
se um pré-requisito para a intervenção
internacional.

No Pentágono, os comandantes con-
tinuam traçando planos para possíveis
operações – desde o estabelecimento
de uma zona de exclusão de voos, como
na Líbia, até o envio de forças especiais
para neutralizar as armas não conven-
cionais da Síria, caso fossem utilizadas
ou retiradas do controle do governo sí-
rio. Representantes do Pentágono indi-
caram que a pior das hipóteses exigiria
dezenas de milhares de soldados – algo
que, segundo as autoridades, atearia fo-
go à região já conturbada.

Obama não ameaçou explicitamente
com uma resposta militar no caso de
um ataque com armas químicas, embo-
ra tenha definido essa possibilidade co-
mo um extremo limite que “modificaria
seus cálculos” no que se refere à respos-

ta dos EUA até agora. Um ataque desse
tipo, disseram as autoridades, também
modificaria a disposição das outras na-
ções, incluindo a Rússia, e aumentaria
as chances de uma reação internacio-
nal.

A atual estratégia oficial envolve a in-
tensificação da pressão diplomática e
econômica sobre o governo de Assad
mediante sanções, a oferta de assistên-
cia humanitária aos sírios dentro e fora
do país e o fornecimento aos adversá-
rios de Assad de uma ajuda “não letal”,
incluindo, mais recentemente, inte-
grantes do Exército Sírio Livre. A ajuda
financia equipamentos de comunica-
ção que permitem à oposição armada e
não armada coordenar melhor seus ata-
ques e planos para a tomada do poder.

O governo americano excluiu tam-
bém o fornecimento de armas aos rebel-
des pela mesma razão: mais armas, di-
zem as autoridades, provavelmente con-
tribuiriam para agravar ainda mais a
guerra.

Por exemplo, alguns rebeldes pedi-
ram lançadores de foguetes usados em
defesa antiaérea, que, segundo os espe-
cialistas, poderiam fazer uma grande di-
ferença nos combates, revidando os ata-
ques dos caças e dos helicópteros do
governo. As autoridades destacam a ex-

periência no Afeganistão nos anos 80,
quando a CIA forneceu mísseis Stinger
aos mujahedin que lutavam contra a
União Soviética. Mais tarde, gastou mi-
lhões de dólares na tentativa de localizá-
los depois que os soviéticos foram em-
bora do país e os grupos da oposição
formaram o Taleban.

“A complexidade da Síria, hoje, faz a
situação no Afeganistão, nos anos 80,
parecer muito simples”, disse Milton
Bearden, um dos supervisores do apoio
clandestino da CIA aos combatentes
afegãos naquela época.

Transição política. Quem é a oposi-
ção síria? Para quem iriam essas armas?
O risco de não fazer mais do que estão
fazendo poderia causar a perda do
apoio aos EUA daqueles que esperam
derrubar Assad – em contraposição aos
novos líderes da Líbia, que agora veem
os americanos de uma maneira favorá-
vel. Existe também o argumento moral
de que os EUA e a Otan intervieram na
Líbia porque foi fácil, mas não preten-
dem fazer o mesmo na Síria, porque a
situação é mais difícil.

Embora alguns representantes do go-
verno manifestem reservadamente sua
frustração pelo fato de o conflito agra-
var-se e escapar do controle, eles afir-

mam que isso só enfatiza o perigo de
serem empurrados para um conflito
regional maior e até mesmo interna-
cional.

“A oposição precisará desesperada-
mente de armas, se não quisermos
que esse conflito evolua para uma ca-
tástrofe, como aliás indica agora sua
trajetória”, disse Andrew J. Tabler,
especialista em questões da Síria do
Instituto de Políticas para o Oriente
Médio do Washington Institute, em
entrevista por telefone de Beirute.

“Se você não optar por intervir, pre-
cisará dotar os seus integrantes da
capacidade de acabar com esse confli-
to por conta própria.”

O governo americano afirma que
está fazendo o que pode para acele-
rar o fim do regime de Assad, enquan-
to o Pentágono e o Departamento de
Estado preparam a transição política
que se seguirá, procurando soluções
para questões como a segurança do
arsenal químico da Síria. Também es-
tão em andamento outras operações
sigilosas, embora não se saiba ao cer-
to qual será o seu alcance. / TRADUÇÃO

DE ANNA CAPOVILLA
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FONTE: USA TODAY

Tiroteio. Ferido, repórter da Al-Jazeera foge de confronto
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Segundo a ONU, cerca de
74 mil buscaram abrigo
na Turquia, 61 mil na
Jordânia, 51 mil no
Líbano e 16 mil no Iraque
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A22.




