
Insegurança aumentará intolerância 
Melquíades Júnior 
 
A preocupação em reforçar a segurança em locais de grande fluxo de pessoas aumentou. 
Ontem, o aeroporto de NY chegou a ser esvaziado.  
 
Apesar da carência de informações mais detalhadas sobre a autoria dos ataques em Boston, o 
episódio trará desdobramentos para a política externa dos Estados Unidos. A sociedade norte-
americana, assustada, está menos tolerante. A reflexão é do cientista político Heni Ozi Cukier, 
professor de relações internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
em São Paulo. 
 
Mesmo acreditando que é cedo para indicar as repercussões políticas das duas explosões, o 
cientista político crê que a sensação de insegurança aumentará a pressão da sociedade sobre 
Barack Obama, não importa se em um cenário de autoria interna ou motivações externas. 
 
"Se for atentado de grupo terrorista, a situação fica mais séria. A população vai demandar uma 
pressão mais firme na política externa, para não ficar refém de ameaças, e aqui eu me refiro à 
Coreia do Norte. Se, do contrário, tiver uma motivação e autoria interna, vai mexer com as 
questões domésticas, como tolerância religiosa, migração e a própria relação de grupos 
diferentes da sociedade", afirma. 
 
As declarações recentes do FBI ainda causam dúvida se o "ato de terror", conforme Obama, 
configuraria ataque de uma organização terrorista, aludindo a conhecidos grupos que têm os 
EUA como inimigo. 
 
O cientista político Heni Ozi Cukier acredita que, numa autoria de motivação interna, haverá 
uma nova fase nas questões políticas domésticas, assim como ocorreu no caso de uso das 
armas de fogo após os massacres realizados por jovens atiradores. 
 
Ainda supondo-se um cenário de motivação doméstica, já se especula que a política de 
migrações poderá sofrer mudanças, sobretudo pela sensação de insegurança da sociedade. 
Vale lembrar que, na primeira e na última campanha presidencial, Barack Obama se propôs 
executar políticas afirmativas para as comunidades de imigrantes. 
 
"Mas a resposta da sociedade a esses ataques, se um indivíduo, que chamamos de lobo 
solitário, pode dar um direcionamento melhor sobre o que ele pretende fazer", pontua Ozi 
Cukier. 
 
Nesse cenário de busca por respostas o grupo terrorista Talibã declarou ontem, por seu porta-
voz Ihsanullah Ihsan, que o grupo não tem nenhum movimento com a tragédia recente e que 
"em qualquer lugar que encontremos americanos iremos matá-los, mas não temos nenhuma 
relação com as explosões em Boston" no último dia 15. 
 
O aeroporto La Guardia, em Nova York, foi esvaziado na manhã de ontem após um pacote 
suspeito ser encontrado em um dos terminais de passageiros. As decolagens foram 
interrompidas por 1h30. O esquadrão antibomba verificou o objeto e comprovou não haver 
riscos, liberando os pousos e decolagens. 
 
Cautela 
 
O silêncio, que muitos chamaram de demora numa resposta à ação criminosa, é apontada 
como atitude cautelosa de Obama, na visão do cientista político David Fleischer, professor de 
Relações Internacionais da Universidade de Brasília (Unb). 
 
"Muita gente criticou como logo após o ataque de 11 de setembro de 2001 o governo Bush se 
recusou inicialmente a culpar o Afeganistão e apontou para o Irã e, depois, quis invadir o 
Iraque. Somente depois viu-se que eram infundadas. Isso é um exemplo de que o incidente 
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pode ser retorcido para favorecer uma decisão política externa um pouco estranha. Por isso o 
Obama está cauteloso em suas investigações, e com toda razão", afirma David Fleischer. 
 
Por outro lado, se demorasse ainda mais dias poder-se-ia gerar críticas negativas, como a 
"negligência", que muitos chegaram a apontar no retardo de uma decisão pela retirada do 
embaixador norte-americano na Líbia, Chris Stevens - que foi morto num ataque ao consulado 
realizado após protestos nas ruas de Benghazi em setembro de 2012. 
 
"O serviço de inteligência americano já alertou que esse tipo de objeto usado nas bombas em 
Boston é comum no Afeganistão, Paquistão e vários outros lugares. É uma assinatura que 
revela ser alguém familiarizado com esse tipo de pacote de bomba", afirmou David Fleischer. 
 
Londres, na Inglaterra, será a próxima grande cidade a sediar uma maratona de atletismo, e 
isso tem aumentado o rigor das equipes de segurança para evitar novos atentados. Mas a 
Maratona de Londres continua mantida para o próximo domingo. 
 
Ataques em abril 
 
Abril é um mês carregado de tragédias na história dos Estados Unidos: em 14 de abril de 
1865, o atirador John Wilkes disparou contra Abraham Lincoln, que morreu um dia depois. Em 
4 de abril de 1968 o líder negro Martin Luther King foi assassinado. Mais de 80 pessoas 
morreram em incêndio provocado na sede da seita Ramo Davidiano, no Texas, em 19 de abril 
de abril de 1993. Também num dia 19, mas em 1995, a explosão de prédio federal deixou 169 
mortos em Oklahoma. Quatro anos depois, em 1999, o massacre na escola de Columbine. 
 
Mudanças 
 
"Se tiver uma motivação interna, vai mexer com as questões domésticas, como tolerância 
religiosa e as políticas de migração." 
Heni Ozi Cukier 
Cientista Político 
 
Veneno em carta enviada a senador americano 
 
São Paulo. Uma carta com veneno, do tipo ricina, foi endereçada ao senador republicano Roger 
Wicker, conforme detectaram as autoridades postais dos Estados Unidos. Um suspeito já foi 
identificado. 
 
O material foi encontrado numa inspeção de rotina em uma dependência externa do 
Congresso, onde todas as correspondências endereçadas a parlamentares é vistoriada. Eleito 
pelo Estado de Mississipi, Wilcker é de baixa expressão e não está envolvido em discussões 
polêmicas como a reforma migratória e o porte de armas de fogo. 
 
A ricina é uma toxina vegetal que pode causar a morte, em caso de contaminação. Em 
fevereiro de 2004, a Casa Branca e o Senado foram alvos de ataque com esse agente 
biológico. Não houve vítimas. Em 2001, ataques com agente biológico Antraz deixaram cinco 
mortos. O autor do crime nunca foi identificado pela polícia. 
 
Fonte: Diário do nordeste/internacional. [Portal]. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1255900>. Acesso em: 17 
abr. 2013. A ut
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