
Websfera O melhor da internet

100 trilhões
de dólares do Zimbábue era o
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o período de hiperinflação no
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O americano Aaron Jackson, vizi-
nho de um templo da Westboro
Baptist Church, decidiu pintar a
fachada de casa nas cores do ar-
co-íris em protesto contra os reli-
giosos. Os seguidores da Wesbo-
rosão famosos por fazer manifes-
tações violentas e intolerantes

contra homossexuais. Jackson
respondeu às agressões usando
as cores da bandeira LGBT.

NPR

Um agente do serviço secreto
americano acidentalmente dis-
parou sua arma ao lado do presi-
dente do Irã, Mahmoud Ahmadi-
nejad, em 2006, enquanto o líder
visitava Nova York para discur-
sar na ONU. A informação está
em um livro recém-lançado.

Ahmadinejad quase foi
baleado em visita à ONU

GLOBAL POST
Cientista da Nasa pede
‘reza’ contra asteroides

Parlamento ucraniano
vira palco de pancadaria

REUTERS

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

Vizinho de igreja pinta
arco-íris em fachada
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Os Brics deveriam enviar uma mensagem clara a
Assad, instando-o a assegurar total acesso humanitário
●✽
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É inaceitável que o dia
15 de março tenha assi-
nalado os dois anos de
um conflito sangren-
to e impiedoso na Sí-
ria que a comunidade

internacional, até agora, não foi ca-
paz de pôr fim.

O sofrimento de cidadãos co-
muns deveria nos comover e cho-
car de maneira profunda, tendo em
vista as centenas de inocentes mor-
tos diariamente e os milhares – mui-
tos deles crianças abandonadas –
fugindo dos combates, em busca de
refúgio nos países vizinhos. Mais
de 70 mil mortos, 1 milhão de refu-
giados, 2 milhões de refugiados in-
ternos. As estatísticas da ONU não
dão conta da amplitude do sofri-
mento humano. E no entanto, face
a este desastre que se agrava a cada
dia, as Nações Unidas continuam
em um impasse, bloqueadas por
três vetos duplos no Conselho de
Segurança e incapazes de chegar a
um acordo sobre como pôr fim às
hostilidades.

Diante de tal situação, o caminho
mais fácil seria a desesperança. No

entanto, embora não haja respostas
fáceis para a crise síria, acreditamos
que ainda existem oportunidades pa-
ra uma mudança positiva de direção.
A quinta cúpula anual dos Brics, que
reunirá os líderes do Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul, em Dur-
ban, África do Sul, nos dias 26 e 27, é
uma grande oportunidade.

No ano passado, quando os líderes
dos Brics se reuniram em Nova Délhi,
sua declaração final expressou “pro-
funda preocupação” com a situação
na Síria e se comprometeu a “facilitar
a adoção de um processo político
abrangente liderado pela Síria”.

Na medida em que nenhum proces-
so político realista foi posto em práti-
ca, a cúpula deste ano é uma oportuni-
dade para as potências mundiais emer-
gentes demonstrarem seu compro-
misso e solidariedade com o povo da
Síria em seu momento de maior neces-
sidade. Fazendo isso, estes países esta-
rão contribuindo para pôr fim à escala-
da crescente de violência.

O que estamos pedindo, como mem-
bros do grupo The Elders, não signifi-
ca manifestação de apoio ou oposição
ao regime de Bashar Assad. Pelo con-

trário, trata-se de reconhecer os inte-
resses humanitários e dar prioridade
à proteção da população civil. O aces-
so irrestrito da ajuda humanitária a
todas as partes do território sírio,
coordenado pela ONU e autorizado
pelo governo – de modo que a ajuda
chegasse qualquer momento, em qual-
quer lugar e pelos meios mais eficazes
– é um chamamento ao qual nenhum
líder, na verdade nenhum ser huma-
no, poderia, em sã consciência, negar-
se a fazer.

Um problema crítico, sobre o qual
tem havido pouco debate público, é
que o governo sírio não permitiu à
ONU nem a outros organismos inter-
nacionalmente reconhecidos a coor-
denação da assistência através das
fronteiras até as áreas onde esta se faz
mais urgentemente necessária. De
acordo com o direito humanitário in-
ternacional, a ONU não pode prestar
assistência humanitária sem a autori-
zação do governo do país. Apesar do
trabalho corajoso de organizações lo-
cais, da ONU, do Comitê Internacio-
nal da Cruz Vermelha e de algumas
ONGs internacionais, ainda em condi-
ções de trabalhar na Síria, a ajuda con-

tinua a não chegar aos que mais preci-
sam dela, encurralados que estão tan-
to nas áreas controladas pelo governo
como pela oposição.

Na cúpula dos Brics, os líderes deve-
riam enviar uma mensagem clara ao
presidente Bashar Assad, instando-o
a assegurar às agências da ONU um
total acesso humanitário. Este impera-
tivo é ainda mais urgente dado o im-
passe no Conselho de Segurança da
ONU. Deveria ser do interesse, tanto
do governo de Damasco como dos que
se lhe opõem, garantir que os civis sí-
rios tenham acesso a alimentação, cui-
dados de saúde e abrigos adequados.
Mais importante ainda, deve ficar cla-
ro que esta é sua obrigação moral e
legal, pela qual poderão ser responsa-
bilizados no futuro, caso não atuem.

Garantir a imparcialidade da ajuda
humanitária e sua entrada e circula-
ção por todo o país a cargo da ONU é a
única forma de assegurar uma respos-
ta efetiva à escalada da

Se as nações que fazem parte dos
Brics chegarem a um acordo sobre
uma abordagem comum para lidar
com as dimensões humanitárias da cri-
se síria já terão dado uma contribui-

ção importante para a melhoria do
bem-estar de milhões de pessoas
afetadas pela guerra civil e propor-
cionarão um grande apoio aos esfor-
ços notáveis do nosso companhei-
ro Elder, Lakhdar Brahimi, como
enviado de paz.

Supondo que possam mobilizar a
vontade política necessária para
dar este primeiro passo essencial,
encorajamos os líderes do Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul
a ir mais longe e usar sua influência
coletiva para ajudar a alcançar um
acordo político na Síria. Tal de-
monstração de liderança global se-
ria uma grande conquista, a favor
do povo da Síria, o que só faria refor-
çar o prestígio político dos BRICS
aos olhos do mundo.
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Questionado por deputados
americanos sobre o que fazer
contra o risco de um asteroide
atingir uma grande cidade, o cien-
tista-chefe da Nasa, Charles Bol-
den, recomendou: “rezem”. O in-
cidente desse tipo deixou 1.500
russos feridos no mês passado.

CARACAS

Manifestantes chavistas e uni-
versitários partidários da oposi-
ção venezuelana se enfrentaram
ontem em frente à sede do Con-
selho Nacional Eleitoral (CNE)
em Caracas. Após atirar pedras e
garrafas uns nos outros, os estu-
dantes desistiram da manifesta-
ção e acusaram os chavistas de
terem preparado uma embosca-

da contra eles.
Segundo o líder estudantil Vil-

car Fernández, ao menos dez
pessoas ficaram feridas. “Fomos
emboscados por militantes do
governo. Não fomos protegidos
pelos agentes de segurança do
Estado”, disse Fernández.

Os universitários tentavam en-
tregar ao CNE um documento
no qual pediam eliminar a neces-
sidade de tirar a impressão digi-

tal dos eleitores antes de votar, o
que, para alguns, pode abrir ca-
minho para uma identificação
fraudulenta do voto.

Apesar das críticas dos estu-
dantes, o grupo de radicais cha-
vistas foi contido pela Polícia Na-
cional Bolivariana, que disparou
balas de borracha e bombas de
gás lacrimogêneo para dispersar
os dois grupos.

“Não temos a intenção de en-
frentar ninguém, nem de provo-
car violência. Isso é de responsa-
bilidade de pequenos grupos
que foram mandados aqui para
sabotar um protesto legítimo”,
disse a dirigente estudantil Gaby

Arellano.
As eleições entre o presidente

interino Nicolás Maduro e o opo-
sitor Henrique Capriles ocor-
rem em 14 de abril. / AP
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Uma briga envolvendo dezenas
de pessoas tomou a plenária do
Parlamento da Ucrânia, entre
trocas de soco, ternos rasgados e
uma tentativa de “ippon” contra
um deputado que subiu em uma
mesa. Não é a primeira vez que o
Parlamento de Kiev vira ringue.

Estudantes e chavistas
se enfrentam em Caracas

estadão.com.br
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Embate. Chavista enfrenta opositores do ex-líder em Caracas
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Arquitetura	
e	urbanismo:

Residencial	Vila	da	Mata	–	Loteamento	no	Registro	de	 Imóveis	–	Comarca	de	São	Roque	 -	SP	 sob	no R2, matrícula 33.790, em 11/01/2011. Taxaquara Golf Club – matrícula 33.791, em 17/08/2009. *Consulte regulamento. Referente ao terreno C5 – 1.001 m² – tabela 24 meses – alteração de valores sem aviso prévio.

Paisagismo:3888-3000•www.viladamata.com.br	
Acesso pelo km 55 da Raposo Tavares ou km 54
da Castelo Branco, vizinho ao Hotel Villa Rossa.

• Campo de golfe e paisagismo complantas nativas
• Benefícios exclusivos no Hotel Villa Rossa*

Golfe	da	Mata	(projetado	por	Randall	Thompson)

A	apenas	40	min.	de	São	Paulo.
E	ainda	mais	perto	da	Mata	Atlântica.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A11.




