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Internacional Portal. A cobertura dos oito dias de confronto
entre Israel e Hamas

topicos.estadao.com.br/paz-inatingivel

N a semana em que Israel lançou a opera-
ção Pilar de Defesa contra o Hamas,
na Faixa de Gaza, em uma escalada na
região que matou 170 pessoas em 8

dias, o acadêmico e ativista israelense de direi-
tos humanos Edy Kaufman esteve no Brasil pa-
ra promover uma abordagem diferenciada para
o conflito.

Nascido na Argentina, Kaufman vive parte do
ano em Israel e parte nos Estados Unidos, onde

é pesquisador convidado no Centro de Desenvolvi-
mento Internacional e Gestão de Conflito da Uni-
versidade de Maryland. Ele sugere que as diáspo-
ras árabe e judia na América Latina ajam de forma a
levar os países da região, em bloco, a ter um papel
mais decisivo na mediação entre israelenses e pa-
lestinos. “A América Latina, que tem um importan-
te histórico de atuação na região, precisa agir em
uníssono”, diz. “A maioria das pessoas nessas co-
munidades (judaica e árabe) tem em comum valo-
res de democracia e direitos humanos. Por que,
então, não trabalham juntas para exportar esses
valores para a região do conflito?”, questiona.

A proposta de envolver países da América Latina
na mediação do conflito não é nova. Quando o
ex-presidente Lula visitou a região, em 2009, ele
levou a mensagem de que o exemplo de convivên-
cia entre árabes e judeus no Brasil deveria ser ex-
portado para o Oriente Médio. Na época, contudo,
Lula encontrou bastante ceticismo tanto entre pa-

lestinos quanto entre israelenses.
A proposta de Kaufman, entretanto, não trata de

exportar apenas o exemplo nem pretende envol-
ver a cúpula das comunidades, como seria possível
imaginar. Para ele, o processo precisa partir de
grupos pequenos da “periferia” judaica e árabe.
“Eu teria preferido o caminho curto, o das lideran-
ças, mas os líderes têm uma relação de dependên-
cia com a ‘terra natal’”, explica, ao referir-se a Is-
rael e aos palestinos. “Hoje, estou convencido de
que eles não devem participar desses esforços.”

Em um encontro promovido na Universidade
de São Paulo pelo Grupo de Trabalho sobre Orien-
te Médio e Mundo Muçulmano, Kaufman disse
acreditar que as diásporas tendem a se “extremar”
quando o conflito se acentua. “Mesmo atuando
em grupos pequenos, de cinco pessoas de cada
lado, não será fácil, é preciso construir confiança e
legitimidade interna e entre os grupos.”

Embora ele veja dificuldades para localizar e mo-

bilizar essas pessoas, alguns grupos mistos de
judeus e árabes já estão atuando, ainda que de
forma tímida, em países como Uruguai, Argenti-
na e Venezuela. No Brasil, um pequeno grupo
partiu do núcleo de uma rede que tem hoje cer-
ca de 115 pessoas.

Ao longo dos últimos dois anos, o pesquisa-
dor tem levado suas ideias e ouvido líderes ára-
bes e judeus argentinos, brasileiros, chilenos,
salvadorenhos, mexicanos, uruguaios e vene-
zuelanos.

Entre as propostas que ouviu, há uma ousa-
da: a de mover as embaixadas dos países latino-
americanos de Tel-Aviv para Jerusalém, o que
não é novo. Os países, contudo, abririam dois
escritórios em Jerusalém – um na parte orien-
tal, árabe, outro na ocidental, judaica. “Seriam
duas embaixadas em uma Jerusalém”, diz.
“Não há que esperar que a paz venha para fazer
esse tipo de coisa.”

● A máquina de guerra israelen-
se é uma das mais modernas do
mundo e o preço para mantê-la
em atividade é astronômico. Sob
intensa pressão fiscal, Israel te-
rá de pagar as contas de uma
operação militar ultrassofistica-
da que, segundo estimativas, con-
sumiu mais de US$ 800 milhões
em somente oito dias. Esse cálcu-
lo não inclui o custo econômico

da chamada Operação Pilar de
Defesa – como as perdas em ho-
ras de trabalho de milhões de
cidadãos ou a queda no turismo,
importante atividade para o país.

Israelenses comemoraram o
resultado do sistema antimíssil
Domo de Ferro, que interceptou
de 60% a 80% das centenas de
foguetes e mísseis disparados da
Faixa de Gaza contra o sul de Is-
rael, Tel-Aviv e Jerusalém. Se-
gundo estimativas do jornal ‘Jeru-
salem Post’, cada projétil que
saiu das baterias do Domo de
Ferro custou de US$ 30 mil a
US$ 50 mil. A hora de voo dos

aviões não tripulados israelen-
ses que vigiaram e atacaram Ga-
za custou US$ 1,5 mil; a dos heli-
cópteros, US$ 5 mil; e dos aviões
de caça, US$ 15 mil.

A maior ameaça ao sistema
antimíssil, desenvolvido por uma
empresa de Haifa em parceria
com os EUA, não vem de Gaza
nem de Teerã, mas de Washing-
ton. Se o governo Barack Obama
não conseguir chegar a um acor-
do com os republicanos para evi-
tar o chamado “abismo fiscal”, o
financiamento americano ao Do-
mo de Ferro automaticamente
será cortado. / R.S.

✽

Cenário: Gabriel Toueg

PAZ DIFÍCIL: Abalo financeiro

Com acordo sobre bloqueio e apoio
externo, Gaza luta para se reerguer
Roberto Simon
ENVIADO ESPECIAL / FAIXA DE GAZA

Quem entra na Faixa de Gaza
pela fronteira israelense, pri-
meiro passa pelos entulhos da
guerra de 2008-2009 para, de-
pois, começar a ver os sinais
da ofensiva militar da última
semana. A palavra “reconstru-
ção” aqui tem sentido mais
profundo: do aspecto físico,
de recolocar tijolos e reerguer
lugares arrasados, a uma di-
mensão econômica e espiri-
tual, de retomar a vida como
um dia ela foi.

No entanto, após o último ci-
clo de violência entre Hamas e
Israel, boa parte dos moradores
de Gaza parece “menos pessi-
mista” ao falar sobre o futuro.
Primeiro, em razão da solidarie-
dade vinda de governos vizinhos
durante os oito dias de conflito –
Gaza recebeu um premiê e vá-
rios ministros do mundo islâmi-
co –, algo impensável na guerra
de quatro anos atrás, antes da Pri-
mavera Árabe. Segundo, o acor-
do de cessar-fogo prevê um
abrandamento do bloqueio is-
raelense, ainda que não esteja
claro o que isso significa exata-
mente.

Apesar da chuva, o tradicional
mercado de peixes, na sexta-fei-
ra, estava cheio. Ontem, Israel
relaxou as restrições a pescado-
res em Gaza como parte do ces-
sar-fogo intermediado pelo Cai-
ro. Agora, eles podem pescar a
uma distância de 6,9 quilôme-
tros, em vez de 4,8 quilômetros –
o que ainda é pouco, segundo os
palestinos. Em águas rasas de-
mais, eles só trazem sardinhas,
camarões e caranguejos. Os pei-
xes maiores vêm do Egito.

“Esse mar é farto, costumava
pegar até lagostas, mas preciso
de pelo menos 20 milhas náuti-
cas (pouco mais de 37 quilôme-
tros)”, reclama Ismail Ahlam,
que desistiu de pescar e hoje re-
vende em um carrinho peixes
dos colegas. “Navios israelenses
abrem fogo contra os pescado-
res – nos últimos meses, três fo-
ram mortos. Eu fiquei com me-
do e parei.”

Fronteira aberta. A situação
no Hospital Shifa, o maior de Ga-
za, também era bem diferente da
vivida na guerra de quatro anos
atrás. Shifa tem 500 leitos, mas
atende uma área onde vive mais
de um milhão de pessoas, expli-
ca o doutor Ahmad Jarou, um
dos responsáveis pela UTI.

“Aqui, faltam sempre produ-
tos descartáveis, como seringas,
além de medicamentos. Nossos
aparelhos de tomografia e resso-
nância magnética não funcio-
nam há meses, pois não encon-
tramos peças para eles.”

Nos oito dias da ofensiva, o

presidente do Egito, Mohamed
Morsi, abriu a fronteira e todos
os pacientes em estado crítico fo-
ram levados a hospitais egípcios.
Na sexta-feira, a UTI de Shifa
abrigava apenas oito vítimas da
violência.

“Agora, nós não temos mais
aquela situação de corredores lo-
tados com feridos, embora a nos-
sa infraestrutura médica ainda
seja bastante precária.” A chave
para melhorar o atendimento

em Gaza, de acordo com o dou-
tor Jarou, é a construção de mais
hospitais.

Decadência. A indústria dos tú-
neis clandestinos que ligam o ter-
ritório ao Egito já estava enfra-
quecida desde que Israel abran-
dou o bloqueio ao território, so-
bretudo após o incidente com a
flotilha turca, há dois anos. Se o
Egito ampliar o comércio, os con-
trabandistas devem decretar de

vez a falência.
Um relatório da ONU publica-

do este ano sob o título de Gaza:
um lugar onde será possível viver
em 2020? alerta que dois fenô-
menos nefastos prejudicam a re-
construção: o desemprego, de
35% a 65%, que atinge principal-
mente jovens, e o fim da indús-
tria local – 97% das fábricas fe-
charam ou operam com mínima
capacidade desde o início do blo-
queio.

Operação militar
custou US$ 800
milhões a Israel

estadão.com.br

Ações de convivência
na América Latina
ajudariam diálogo

Reconstrução. Israel diminui restrições a pescadores no território palestino e Egito ameniza bloqueio ao permitir o atendimento
de feridos do outro lado da fronteira; alto índice de desemprego entre jovens e decadência da indústria local, porém, ainda preocupam

ANDREA BRUCE/THE NEW YORK TIMES

Devagar. Cenário em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egito; pela região entra, através de túneis o contrabando que abastece a população

� Confronto entre Israel e Hamas durou oito dias

BATALHA AÉREA

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: GRAPHIC NEWS

W E S T
B A N K

Sderot

CISJORDÂNIA

FAIXA
DE GAZA

ISRAEL

Jerusalém

Belém

Ashdod

Kiryat
Malachi

Ashkelon

Sderot

Netivot

Rahat

Ofakim

Gaza

Beersheva

Khan
YounisRafah

Tel-AvivN

CIDADES ISRAELENSES
ATINGIDAS POR MÍSSEIS
PALESTINOS

CIDADES PALESTINAS
ATACADAS POR 
ISRAEL

BATERIAS ANTIAÉREAS
DO SISTEMA
DOMO DE FERRO

0 10km

Rishon
Letzion

Base Aérea
de Hatzor

Alcance
do míssil
M-75 (75 km)

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



%HermesFileInfo:A-13:20121125:

O ESTADO DE S. PAULO DOMINGO, 25 DE NOVEMBRO DE 2012 Internacional A13

Roberto Simon
ENVIADO ESPECIAL / GAZA

A pequena comunidade cristã
da Faixa de Gaza, cerca de 2
mil pessoas, está de luto. A
guerra entre Israel e o grupo
radical islâmico Hamas ma-
tou um dos fiéis da Igreja Orto-
doxa de São Porfírio, do sécu-
lo 12, onde, na sexta-feira de
manhã, foi celebrada uma mis-
sa com mais de cem pessoas
em memória da vítima.

De acordo com o relato de ami-
gos que participavam da cerimô-
nia, Salem Bolos Suelem, um car-
pinteiro de 54 anos, era vizinho
de um prédio no centro da Cida-
de de Gaza que foi duramente
bombardeado por Israel.

Os oito dias de violência, na
semana passada, “transforma-
ram a vida de todos no isolado
território palestino – e os cris-
tãos não são exceção”, afirma Na-
bil Ayad, primo de Suelem e zela-
dor da igreja de nove séculos.

Questionado sobre como é vi-
ver sob o governo islâmico do Ha-
mas, que fechou os cinemas de
Gaza e pressiona as mulheres a
usar o véu, ele muda o assunto da
conversa. “Contra Israel, esta-
mos todos unidos”, repete vá-
rias vezes. “Há cristãos em gru-
pos como Fatah, a Frente Popu-
lar Pela Libertação da Palestina e
muitos outros. Sempre lutamos
contra a ocupação.”

A história dos cristãos de Gaza
tem milênios, mas apenas al-
guns ficaram para contá-la. Des-
de 1967, quando Israel ocupou a
faixa mediterrânea que antes era
do Egito, a maior parte decidiu
emigrar para países como Cana-
dá, EUA e Austrália.

A comunidade da Igreja de São
Porfírio é próspera para os pa-
drões de Gaza e, entre os fiéis, há
vários profissionais liberais e em-
presários. No entanto, ela conti-
nua encolhendo, enquanto jo-
vens deixam o território palesti-
no à procura de melhores empre-
gos no exterior.

A última vez em que um mem-
bro da igreja morreu por “moti-
vos políticos”, na expressão de
Ayad, havia sido em 2007, na luta
entre o Hamas e a facção Fatah.
Desde então, o grupo islâmico
fundamentalista controla a Fai-
xa de Gaza e Israel impõe um blo-
queio ao território.

Um dos que foram à missa de
sexta-feira afirma que “se inco-
moda” ao ver como o radicalis-
mo islâmico é cada vez mais for-
te no território palestino. Ele diz
se lembrar da época em que mu-
lheres podiam ir à praia com rou-
pas de banho. A costa da Gaza
hoje é vazia.

A relação entre os cristãos e o
Hamas é um tabu nas conversas.
Publicamente, vários contam
histórias de como a comunidade
já ajudou militantes do Hamas a
fugir de soldados israelenses ou
contrabandear coisas do Egito
para Gaza.

No entanto, na conversa de
canto, após a missa, aparecem re-
clamações sobre como a facção
islâmica está mudando a cultura
e impondo valores que são estra-
nhos à comunidade cristã em Ga-
za.

Mobilização. Há alguns meses,
um escândalo mobilizou os fiéis.
Dois cristãos, um homem de 25
anos e uma mulher de 31 anos,
supostamente teriam sido força-
dos a se converter ao Islã. Revol-
tados, os fiéis da igreja ortodoxa
organizaram um protesto diante
da Igreja de São Porfírio, mas a
polícia – ligada ao Hamas – diz
que os dois decidiram se tornar
muçulmanos por vontade pró-
pria.

A versão da família dos dois
convertidos é que eles foram le-

vados à força para um centro islâ-
mico diretamente ligado ao mo-
vimento que governa Gaza e
mantidos presos até aceitarem

abandonar a fé cristã.
O Hamas colocou na internet

um vídeo em que a mulher apare-
ce dizendo ter se convertido por

que quis. “Vivemos agora com
uma família islâmica, ela nos aju-
da e nos ensina a rezar. Temos
tudo o que precisamos”, afirma

Hiba Daoud no vídeo.
Em culturas do Oriente Mé-

dio, a mudança de religião é geral-
mente vista como uma traição à

sua cultura, motivo de grande de-
sonra para a família. Fiéis de São
Porfírio dizem que a mulher foi
coagida a gravar o depoimento.

Comunidade cristã sofre com violência em Gaza
PAZ DIFÍCIL: Religião
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COMPRAS EM 
MIAMI 9 dias / 7 noites
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R$ 404,
67
SEM
JUROS

À vista R$ 4.856; Base US$ 2.238. Passagem + 
transporte + Hotel Hampton Inn Hallandale 
Beach Aventura + café + 4 passeios de compras. 
Saídas: 17 e 24/novembro e 1°/dezembro.

ORLANDO COM 
ALUGUEL DE CARRO 
13 dias / 11 noites

A
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A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 366,
67
SEM
JUROS

À vista R$ 4.400; Base US$ 2.028. Passagem em 
voo direto + Hotel Maingate Lakeside Resort 
+ 11 diárias de locação de carro Alamo com 
seguros e taxas. Saídas: 5, 7 e 17/janeiro.

EXCLUSIVIDADE CVC 
Aproveite a sala VIP no aeroporto de 

Sanford com snacks e bebidas de cortesia.

ESTADOS UNIDOS COM DESCONTOS 
IMPERDÍVEIS PARA O 2º PASSAGEIRO

ORLANDO 
PROMOCIONAL 
11 dias / 9 noites
Passagem em voo direto + transporte + Hotel 
Celebration Suites at Old Town.

1º Passageiro 12x R$ 328,75
À vista R$ 3.945, Base US$ 1.818, para saída 29/janeiro.

2º Passageiro 12x R$ 238,33
À vista R$  2.860, Base US$ 1.318, para saída 29/janeiro. 

Consulte outras datas de saída em dezembro 
e janeiro.

FLÓRIDA À SUA 
MANEIRA 
11 dias / 10 noites
Passagem + transporte + 9 noites no Hotel 
Celebration Suites at Old Town em Orlando e 
1 no Airport Regency Hotel em Miami + café + 
ingressos para 7 parques

1º Passageiro 12x R$ 448,08
À vista R$ 5.377, Base US$ 2.478, para saída 
16/dezembro.

2º Passageiro 12x R$ 357,67
À vista R$ 4.292, Base US$ 1.978, para saída 
16/dezembro.

Consulte outras datas de saída em dezembro 
e janeiro.

1.085
DESCONTO

R$

1.085
DESCONTO

R$

COMPRAS EM 
NOVA YORK 
10 dias / 7 noites
Passagem + transporte + Hotel Roosevelt + 
passeio pela cidade + passeio de compras

1º Passageiro 12x R$ 536,67
À vista R$ 6.440, Base US$ 2.968, para saída 
1º/dezembro.

2º Passageiro 12x R$ 446,25
À vista R$  5.355, Base US$ 2.468, para saída 
1º/dezembro. 

1.085
DESCONTO

R$

NOVA YORK 
10 dias / 7 noites
Passagem + Hotel Z + café

1º Passageiro 12x R$ 426,33
À vista R$ 5.116, Base US$ 2.358, para saída 1º/
dezembro.

2º Passageiro 12x R$ 335,92
À vista R$  4.031, Base US$ 1.858, para saída 
1º/dezembro. 

1.085
DESCONTO

R$

BUENOS AIRES 
4 dias / 3 noites
DE: R$ 1.180 / POR: R$ 1.080

A
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E 12X

R$ 90,
00
SEM
JUROS

Base US$ 498, passagem + transporte + Hotel 
Rede Unique. Saida: 12/dezembro.

100
DESCONTO

R$

CONRAD CASSINO 
Punta del Este - 5 dias / 4 noites
DE: R$ 2.165 / POR: R$ 2.100

A
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 D
E 12X

R$ 175,
00
SEM
JUROS

Base US$ 968, passagem + transporte + hotel 
+ café. Saida: 16/dezembro.

165
DESCONTO

R$

MACHU PICCHU 
5 dias / 3 noites
DE: R$ 2.966 / POR: R$ 2.816
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 D
E 12X

R$ 234,
67
SEM
JUROS

Base US$ 1.298, passagem + transporte 
+ Hotel Allpa e C.A.Korikancha + café + 
passeios. Saida: 13/dezembro.

150
DESCONTO

R$

ÁFRICA DO SUL 
8 dias / 7 noites
DE: R$ 1.816/ POR: R$ 1.666

A
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 D
E 12X

R$ 138,
83
SEM
JUROS

Base US$ 768, Inclui: 1 diária de Hospedagem 
em Johannesburgo + 2 na região do Kruger 
Park (com meia pensão) + 3 na Cidade do 
Cabo + visitas ao Blyde River Canyon, a God’s 
Window e a Pretória + Safári no Kruger Park. 
Somente parte terrestre. Saídas em janeiro.

150
DESCONTO

R$

ARUBA 8 dias / 7 noites
DE: R$ 4.120 / POR: R$ 3.880

A
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E 12X

R$ 323,
33
SEM
JUROS

Base US$ 1.788, passagem + transporte 
+ Hotel Brickell Bay Beach Club + café. 
Saída: 24/fevereiro.

240
DESCONTO

R$

ÍNDIA  7 dias / 6 noites
DE: R$ 3.035 / POR: R$ 2.035

A
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E 12X

R$ 169,
58
SEM
JUROS

Base US$ 938. Transporte + 3 noites em
Delhi + 1 em Agra + 2 em Jaipur + passeios 
pelas cidades. Somente parte terrestre. 
Saídas em janeiro. 

1.000
DESCONTO

R$

EGITO COM TURQUIA 
15 dias / 13 noites
DE: R$ 6.855 / POR: R$ 6.505
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E 12X

R$ 542,
08
SEM
JUROS

Base US$ 2.998. Transporte + visto de entrada 
no Egito + 2 noites de hospedagem no Cairo 
+ 1 noite a bordo do trem noturno + 1 noite 
em Aswan + 2 noites na Capadócia + 1 noite 
em Ankara + 3 noites em Istambul + café + 3 
noites no cruzeiro pelo Rio Nilo com pensão 
completa + passeios pelas cidades. Somente 
parte terrestre. Saídas: 26/novembro 
e 3 e 10/dezembro

350
DESCONTO

R$

LAS VEGAS 

8 dias / 5 noites
DE: R$ 4.774 / POR: R$ 3.819

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 318,
25
SEM
JUROS

Base US$ 1.760; Passagem + transporte 
+ Hotel Flamingo. Saída: 19/janeiro.

955
DESCONTO

R$

LONDRES E PAÍSES 
BAIXOS 9 dias / 7 noites
DE: R$ 2.660 / POR: R$ 2.360

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 196,
67
SEM
JUROS

Base € 855. Transporte + 3 noites em Londres, 
1 em Bruges, 2 em Amsterdã e 1 em Frankfurt 
+ café + 1 refeição + passeios + guia acompanhante 
falando português no destino. Somente parte 
terrestre. Saídas: 12, 19 e 26/janeiro, 9, 16 e 
23/fevereiro e 9, 16, 23 e 30/março.

300
DESCONTO

R$

PUNTA CANA 
8 dias / 7 noites
DE: R$ 2.947 / POR: R$ 2.600

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 216,
58
SEM
JUROS

Base US$ 1.198. Passagem + transporte 
+ Hotel Ifa Villas Bávaro Beach + Sistema 
Tudo Incluído. Saída: 5/dezembro.

Consulte desconto de até R$ 370,00 
para viajar em janeiro

SANTIAGO 
5 dias / 4 noites
DE: R$ 1.407 / POR R$: 1.297

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 108,
08
SEM
JUROS

Base US$ 598, passagem + transporte 
+ Hotel Galerias + café. Saida: 5/dezembro.

110
DESCONTO

R$

CANCÚN 8 dias / 7 noites
DE: R$ 4.770 / POR: R$ 4.335

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 361,
25
SEM
JUROS

Base US$ 1.998. Passagem + transporte + Hotel 
Oasis Palm Beach + Sistema Tudo Incluído. 
Saída: 26/janeiro.

435
DESCONTO

R$

MADRI E PARIS 
8 dias / 6 noites
DE: R$ 2.051 / POR: R$ 1.841

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 153,
42
SEM
JUROS

Base € 667, transporte + 2 noites em Madri, 
1 em Bordeaux, 3 em Paris + café + 1 refeição 
+ passeios + guia acompanhante falando 
português no destino.  Somente parte 
terrestre. Saídas: 13, 20 e 27/janeiro, 10, 17 
e 24/fevereiro e 10, 17, 24 e 31/março.

210
DESCONTO

R$

ROMA, BARCELONA E 
MADRI 10 dias / 8 noites
DE: R$ 2.740 / POR: R$ 2.440

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 203,
33
SEM
JUROS

Base € 884, transporte + 3 noites em Roma, 
1 em Nice, 2 em Barcelona e 2 em Madri + café
+ 1 refeição + passeios + guia acompanhante 
falando português no destino. Somente parte 
terrestre. Saídas: 23 e 30/janeiro, 13, 20 e 
27/fevereiro e 13, 20 e 27/março.

300
DESCONTO

R$

FIM DE ANO EM MADRI 
7 dias / 6 noites
DE: R$ 4.406 / POR: 4.106

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 342,
17
SEM
JUROS

Base € 1.488, passagem em voo direto + 
transporte + Hotel Rafael Ventas + passeio pela 
cidade em português. Saída: 29/dezembro.

300
DESCONTO

R$

NATAL EM PARIS 
7 dias / 6 noites
DE: R$ 5.212 / POR: R$ 4.962

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 413,
54
SEM
JUROS

Base € 1.798, passagem em voo direto + 
transporte + Hotel Ronceray Opera + café
Saidas: 19, 20, 21 e 22/dezembro.

250
DESCONTO

R$

NATAL EM LONDRES 
7 dias / 6 noites
DE: R$ 5.184 / POR: R$ 4.824

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 12X

R$ 402,
00
SEM
JUROS

Base € 1.748, passagem em voo direto 
+ transporte + Hotel Royal National + 
café + passeio com guia em Português. 
Saída: 20/dezembro

360
DESCONTO

R$

NÃO PERCA. ÚLTIMO DIA.

● União

NABIL AYAD
PRIMO DE UM CRISTÃO MORTO
“Os oito dias de violência
transformaram a vida de todos
no território palestino – e os
cristãos não são exceção. Contra
Israel, estamos unidos. Há
cristãos em grupos como Fatah,
a FPLP e muitos outros.
Sempre lutamos contra a
ocupação”
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Análise

Hora de o Brasil mudar seu voto sobre o Irã

CAIRO

A Suprema Corte do Egito criti-
cou ontem em uma reunião de
emergência a decisão do presi-
dente Mohamed Morsi de colo-
car seus poderes acima do escru-
tínio do Judiciário e condenou o
“ataque sem precedentes” aos
juízes do país. Magistrados e pro-
curadores entraram em greve
em três cidades, enquanto mani-
festantes ocupam a praça Tah-
rir, centro dos protestos que der-
rubaram o ex-ditador Hosni Mu-
barak, do qual muitos dos juízes
ainda são próximos, em 2011.

Diante dos juízes reunidos no
prédio da Suprema Corte, o ex-
procurador-geral do Egito, Ab-
del Meguid Mahmoud, demitido
por Morsi em meio aos decretos
que aumentaram as atribuições
do Executivo, qualificou as medi-
das do presidente de nulas e va-
zias. “Há uma campanha siste-
mática contra as instituições do
país e, em particular, contra o Ju-
diciário”, disse Mahmoud.

O protesto dos juízes se junta
ao de outras facções seculares e
islâmicas moderadas, que veem
os decretos de Morsi como uma
tentativa de controlar o poder

nas mãos de seu grupo político,
vinculado à Irmandade Muçul-
mana. Ontem, partidos secula-
res, como o Wafd, o Partido So-

cial Democrata e o Partido da
Constituição convocaram pro-
testos contra Morsi. O ex-líder
da Irmandade Muçulmana Ab-

del Aboul-Fotouh prometeu ade-
rir aos protestos. Partidários do
presidente convocaram para ho-
je uma marcha em sua defesa.

O principal tribunal de Alexan-
dria e uma associação de juízes
egípcios decretaram greve. Pro-
curadores públicos também cru-
zaram os braços. As paralisações
afetam mais duas cidades, Qulu-
biya e Beheira, segundo a impren-
sa oficial.

O diplomata laico Mohamed
ElBaradei, Prêmio Nobel da Paz,
voltou a criticar Morsi. Para o ex-
diretor da Agência Internacio-
nal de Energia Atômica (AIEA),
Ele prometeu “não dialogar”
com o presidente enquanto os
decretos forem mantidos.

Na Praça Tahrir, cerca de 15

facções políticas, muitas das
quaiscompostas por jovens secu-
lares responsáveis pela queda de
Mubarak, estão acampadas em
protesto desde a noite de sexta-
feira. De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, 213 pessoas ficaram
feridas em protestos nos últi-
mos dos dias no país.

Os decretos de Morsi, assina-
dos na quinta-feira, impedem o
Judiciário de reverter decisões
tomadas por ele depois de sua
posse, em junho, e dão imunida-
de ao painel que elabora a Consti-
tuição do País e à Câmara Alta do
Parlamento, de maioria islâmi-
ca. Também ordena um novo jul-
gamento para suspeitos de ma-
tar manifestantes durante a que-
da de Mubarak. / AP E NYT

N os próximos dias, a Assem-
bleia-Geral da ONU votará
uma resolução solicitando
ao governo iraniano o fim

das sistemáticas violações de direi-
tos humanos cometidas pelo regime.
Neste ano, o Brasil tem a chance de
reconsiderar seu voto de anos ante-
riores, sob o risco de reforçar uma
mensagem de “carta-branca” a anos
de abusos. A relação Brasília-Teerã
merece uma análise complexa, mas
quando se trata de direitos humanos,
espera-se do Brasil uma política ex-
terna guiada por princípios.

Por um lado, a presidente Dilma Rous-
seff promoveu melhorias parciais na po-
sição brasileira sobre a situação dos di-
reitos humanos no Irã ao apoiar, em
2011, a criação de um posto de Relator
Especial das Nações Unidas no Conse-
lho de Direitos Humanos para docu-
mentar e denunciar as violações no país
e ao expressar apoio à renovação de seu
mandato, em 2012.

Por outro lado, Dilma manteve a práti-
ca de seus antecessores e não apoiou,
no ano passado, uma resolução na As-
sembleia-Geral sobre a questão. Desde
2001, com exceção de 2003, o Brasil
vem se abstendo diante de tais resolu-
ções, apesar de elas vocalizarem a preo-
cupação internacional diante do agrava-
mento da crise de direitos e liberdades
no país e da falta de cooperação do go-
verno iraniano com o sistema das Na-
ções Unidas.

A questão é: por que a presidente Dil-
ma daria ao governo iraniano um sinal
verde para continuar cometendo as lar-
gamente documentadas violações? Afi-
nal, será que a situação melhorou no
Irã? Certamente não.

O relator especial da ONU para o Irã
produziu três relatórios abrangentes,
nos últimos dois anos, descrevendo
“um padrão chocante de violações”. Ele
documentou centenas de casos de tortu-
ra, uma cultura generalizada de impuni-
dade e um número exorbitante de exe-
cuções, que custaram a vida de 670 pes-
soas apenas em 2011. Isso torna o Irã o
país que mais executa no mundo em ter-
mos per capita, estando apenas atrás da
China em números absolutos.

Omissão. O Brasil não está fazendo ne-
nhum bem ao povo iraniano ao não cola-
borar com iniciativas multilaterais que
busquem o fim das violações. A repres-
são do governo iraniano a dissidentes
políticos, jornalistas, ativistas dos direi-
tos das mulheres, trabalhadores e mino-
rias criou uma situação muito instável e
perigosa no Irã.

Enquanto a situação permanecer gra-
ve e sem sinais de melhora, o Brasil e a
comunidade internacional têm o dever
de exigir, em alto e bom som, o fim ime-
diato das violações. Isto é fundamental
não apenas por refletir a realidade, mas

também para apoiar outros esforços
multilaterais, como o trabalho do rela-
tor especial da ONU, que pode contri-
buir para a superação da crise de direi-
tos humanos.

Atualmente, o caso da prisioneira po-
lítica Nasrin Sotoudeh deveria ser um
lembrete incômodo a Dilma, ex-presa
política e vítima de tortura, ela própria.
Sotoudeh, de 45 anos, é advogada e está
cumprindo uma sentença de 6 anos de
prisão apenas por haver defendido seus
clientes, a maioria deles ativistas de di-
reitos humanos.

Em 17 de outubro, Sotoudeh come-
çou uma greve de fome para protestar
contra maus-tratos e a negação de diver-
sos direitos. Como uma potência emer-
gente e democrática, o Brasil tem a res-
ponsabilidade de demonstrar seu com-
promisso com as normas internacio-
nais de direitos humanos.

A próxima votação sobre o Irã na As-
sembleia-Geral pode dar indicativos
muito fortes nesse sentido. Uma lide-
rança real e sólida deve estar enraizada
em princípios. Outra abstenção, consi-
derando a falta de melhora da situação

no terreno e o fato de o governo ira-
niano ter rejeitado, até agora, os ape-
los das Nações Unidas, levantaria dú-
vidas sobre o que faz pender a balan-
ça do governo brasileiro em favor de
todas essas abstenções.

Atenção externa. Já passou da ho-
ra de o Brasil tornar evidente que os
direitos humanos de todos, inclusi-
ve dos iranianos, não são negociá-
veis. Os olhos do povo iraniano, bra-
sileiro e da comunidade internacio-
nal estão voltados para o Brasil, na
expectativa de conhecer o quanto o
País está comprometido, como ator
global, a promover e proteger os di-
reitos humanos em sua política exter-
na.

✽

CAMILA LISSA ASANO É COORDENADORA

DE POLÍTICA EXTERNA DA CONECTAS

DIREITOS HUMANOS

HADI GHAEMI É DIRETOR EXECUTIVO DA

CAMPANHA INTERNACIONAL PARA OS

DIREITOS HUMANOS NO IRÃ

Juízes egípcios mobilizam-se contra Morsi

Manter a mesma posição
dos últimos anos na
Assembleia-Geral da ONU
reforça mensagem de
‘carta-branca’ para violações

ASMAA WAGUIH/REUTERS

Tensão.
Ativista
foge da
polícia em
ato contra
presidente

●✽
CAMILA L. ASANO
HADI GHAEMI
ESPECIAL PARA O ESTADO
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A12-A14.




