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Internacional Venezuela
Chavista Cabello quer
tirar salário de deputados
opositores. Pág. A24

O arsenal de armas quími-
cas da Síria tem de 50 a 100
ogivas de mísseis e centenas
de bombas, algumas com
sistemas de guiagem, de ta-
manho variado. Os agentes
conhecidos são dois tipos
de gases, o sarin e o VX2.
Acondicionados na forma
líquida em uma espécie de
cápsula, são lançados em
determinadas velocidade e
altitude. Em contato com a
atmosfera, passam então ao
estado gasoso. Atacam os
nervos e matam por asfixia,
provocando inchaço nas mu-
cosas e feridas nos tecidos
internos. Há antídotos, com
base em atropina, pralidoxi-
me e anticonvulsivos. A tro-
pa americana leva um kit
individual nas áreas de ris-
co. / ROBERTO GODOY

Sírios já são 3º
maior grupo a
procurar Brasil

Quantos civis sírios teriam de ser mor-
tos para que os EUA ataquem rada-
res, baterias antiaéreas e bases do
governo sírio? Qual seria a base le-

gal para tal ação? Essas perguntas surgi-
ram na terça-feira, quando eu ouvia uma
audiência do Senado sobre as implicações
constitucionais das mortes seletivas causa-
das por aviões não tripulados – os drones.

Os países mencionados foram Iêmen, Pa-
quistão e Afeganistão. A Síria não foi foco
porque as forças do presidente Bashar As-
sad têm sistemas de defesa e aviões avança-
dos russos, que inviabilizam o uso de dro-
nes, que voam em baixa velocidade e são
facilmente abatidos.

A audiência concentrou-se nos civis mor-
tos por aviões controlados remotamente.
Testemunhas traçaram distinções entre o
uso de aviões tripulados, que teriam de ser
usados na Síria, e os drones. Martha McSally,
coronel da Força Aérea, disse que o avião pi-
lotado por controle remoto “tem a vantagem
de ser uma plataforma de inteligência, vigi-
lância, reconhecimento e ataque”. Os danos

colaterais são reduzidos, porque a margem
de erro é “inferior a três metros”.

Sem mencionar a Síria, McSally traçou
comparações entre o uso de drones e de ca-
ças tripulados, que precisam de inteligência
acionável e tempo de preparação para plane-
jar, informar e viajar até a área visada. Se não
houver inteligência em tempo real, disse
McSally, a decisão final de ataque para o ca-
ça “é tomada pelo piloto no comando”.

A autoridade legal para o uso de drones foi
outro foco da audiência. A Autorização para
o Uso de Força Militar, resolução aprovada
pelo Congresso em 2001, foi usada pela pri-
meira vez por George W. Bush – e agora por
Barack Obama – para autorizar o uso de dro-

nes em operações de contraterrorismo. Ela
confere ao presidente autoridade para usar
toda a força necessária contra nações, orga-
nizações ou pessoas que planejaram, autori-
zaram, cometeram ou ajudaram os autores
dos ataques de 11 de Setembro.

Mas que base legal seria usada para um
ataque à Síria? Que ameaça Assad represen-
ta para os EUA? As razões humanitárias
são um argumento fraco. Funcionou na Lí-
bia porque a base legal para uma zona de
exclusão aérea foi uma resolução da ONU.
Hoje, não há uma resolução para a Síria.
Sem ela ou sem o Congresso aprovar, não
há base legal para os EUA atacarem. /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Lourival Sant'Anna

Dois anos e 80 mil mortos de-
pois, a Rússia continua na mes-
ma posição: vetará qualquer re-
solução no Conselho de Segu-
rança da ONU autorizando
uma intervenção na Síria. Além
disso, tem fornecido armas a Da-
masco. Para o embaixador rus-
so em Brasília, Sergei Akopov, a
posição do Brasil é idêntica à da
Rússia. O Itamaraty garante
que não é bem assim.

“As posições da Rússia e do
Brasil são absolutamente coin-
cidentes em relação à Síria”, dis-
se o embaixador, durante deba-
te, na segunda-feira, na Funda-
ção Getúlio Vargas, em São Pau-
lo. Akopov ressaltou que “esse
tema foi amplamente discuti-
do” nas reuniões da presidente
Dilma Rousseff com seu colega
russo, Vladimir Putin, em de-
zembro, em Moscou, e com o
primeiro-ministro Dimitri Med-
vedev em fevereiro, em Brasília.
“São os sírios que têm de resol-
ver o problema na mesa de nego-
ciações, com ou sem Assad”,
postulou o embaixador.

“A Rússia aceitou o acordado
em Genebra e isso é um ponto
que nos aproxima”, reconhe-
ceu ontem ao Estado o porta-

voz do Ministério das Relações
Exteriores, embaixador Tovar
da Silva Nunes, referindo-se ao
acordo firmado em junho pelos
cinco membros permanentes
do Conselho de Segurança,
mais a Liga Árabe e a Turquia,
que previa o fim imediato das
hostilidades de ambos os lados
e o estabelecimento de um go-
verno de transição, com a parti-
cipação do regime e da oposi-
ção. Os dois países partilham a

visão de que “não há solução mi-
litar para esse conflito” e a solu-
ção deve ser encontrada pelos
sírios, sem intervenção exter-
na, continuou o porta-voz.

“No momento, colocar armas
à disposiçãodo governo e dos in-
surgentescausauma situaçãoin-
sustentável, como a que vimos
na Líbia”, ressalvou Tovar, em
respostaàpergunta sobre a posi-
ção do Brasil em relação à venda
de armas russas para a Síria.

A Rússia é o principal fornece-
dor de armas para o regime de
Bashar Assad. Mesmo durante o
conflito, os russos despacharam
mísseis terra-ar e radares para
ossírios. A última base navalrus-
sa no Oriente Médio, que garan-
te a autonomia de sua Marinha
no patrulhamento da região, es-
tá no porto sírio de Tartus.

Tovar lembrou ainda que o
Brasil votou a favor de uma reso-
lução no Comitê de Direitos Hu-
manos da ONU, em 2011, e duas
na Assembleia-Geral, em no-
vembro de 2011 e fevereiro de
2012, condenando a violência
do regime (e dos insurgentes)
contra civis. A Rússia votou con-
tra as três. O Brasil absteve-se
na votação da resolução do Con-
selho de Segurança – vetada por
Rússia e China – que condenava
o regime sírio, em outubro de
2011. “Foi um erro não ter veta-
do a intervenção na Líbia e não
vamos cometê-lo de novo”, as-
segura Akopov.

Brasília apoia veto a
intervenção, diz russo
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Gases matam
por asfixia

Encontro. Obama e rei jordaniano em Washington; pressão política por ação ampla contra o sírio Bashar Assad é crescente

TV Estadão. As
declarações de

Obama sobre Síria

Washington busca
uma base legal
para atacar país

WASHINGTON

Um dia depois de o Pentágo-
no ter declarado haver evi-
dências de que o ditador sírio
Bashar Assad atacou a popula-
ção civil e os rebeldes que ten-
tam derrubá-lo com armas
químicas, o presidente ameri-
cano, Barack Obama, voltou
a dizer ontem que o uso desse
arsenal seria uma “linha ver-
melha” para medidas mais
drásticas contra o regime sí-
rio. Apesar do alerta, Obama
ressaltou a necessidade de
uma “investigação exausti-
va” sobre o caso.

“Além do horror de massa-
crar civis indiscriminadamente
com armas convencionais, o
uso de armas de destruição em
massa cruza uma nova linha do
direito internacional”, disse o
presidente, em encontro com o
rei Abdullah, da Jordânia. “Essa
é a linha vermelha. Temos de
agir com prudência e avaliar.
Mas acredito que todos nós re-
conhecemos que não podemos
cruzar os braços e permitir o
uso de armas químicas contra
civis.”

Obama ainda prometeu uma
investigação criteriosa sobre o
uso do arsenal no conflito sírio.
Na quinta-feira, secretário de
Defesa dos EUA, Chuck Hagel,
indicou que os serviços de inteli-
gência haviam detectado o uso
de armas químicas por parte do
regime de Assad, especialmen-
te gás sarin.

A pressão política por uma
ação mais ampla contra Assad
cresceu depois das declarações
de Hagel. Um dos principais
aliados ocidentais de Obama, o
primeiro-ministro britânico,
David Cameron, expressou on-
tem a preocupação de que uma
possível intervenção na Síria se-

ja evitada em razão de temores
dos erros cometidos por Grã-
Bretanha e EUA na Guerra do
Iraque (2003-2011).

À rede de TV BBC, Cameron
disse ter limitadas – mas cada
vez mais concretas – evidências

de que armas químicas foram
usadas na guerra civil síria. “Eu
escolho minhas palavras com
cuidado, mas me parece que o
regime sírio está cometendo cri-
mes de guerra”, disse o premiê.
“Quero assegurar ao público
que as lições do Iraque foram
aprendidas. Por isso é muito im-
portante agir com clareza e pru-
dência.”

O primeiro-ministro, no en-
tanto, ressaltou que a resposta
deverá ser feita de maneira polí-
tica, em vez de militar. “Na mi-
nha opinião, o que precisamos
fazer – e já estamos fazendo
uma parte disso – é formar a

oposição, trabalhar com ela,
treiná-la, orientá-la, ajudá-la a
pressionar o regime e colocar
um fim nisso”, afirmou.

Pressão. A Coalizão Nacional
Síria (CNS), entidade que agre-
ga os principais grupos de opo-
sição a Bashar Assad, pediu on-
tem uma rápida intervenção in-
ternacional para interromper o
uso de armas químicas por par-
te do regime.

Em comunicado, o CNS afir-
mou que Damasco deve enten-
der que, tal como disseram a
ONU, os Estados Unidos e ou-
tros países, o emprego de ar-

mas químicas é uma fronteira
cujo cruzamento terá resulta-
dos graves. “Se não forem toma-
das medidas rápidas, o regime
de Assad verá o silêncio como
um sinal de aceitação interna-
cional ao uso de armas quími-
cas”, afirmou o grupo. Segundo
a entidade, nas últimas sema-
nas habitantes de Alepo, Homs
e da periferia de Damasco fo-
ram atacados com armas quími-
cas. Por isso, exige da ONU e
dos membros permanentes do
Conselho de Segurança que
“ajam com urgência”. Para o
CNS, além de declarações, é ne-
cessário uma ação real – na prá-

tica, uma intervenção.
“A ONU deve ouvir os gritos

do povo sírio de uma vez por to-
das e a Rússia tem de deixar de
atuar (em favor de Assad), per-
mitindo que o Conselho de Se-
gurança cumpra seus deveres
de manutenção da paz e da se-
gurança”, diz o texto. / AP,

REUTERS e EFE

Obama pede ‘investigação exaustiva’
para determinar ação contra a Síria

● Alerta

Fronteira do perigo. Presidente americano volta a advertir que uso de armas químicas contra os rebeldes faria o regime do ditador
Bashar Assad cruzar a ‘perigosa linha vermelha’, mas quer provas concretas antes de adotar medidas mais drásticas contra Damasco

Desde o ano passado, 138 sírios
pediram e conseguiram o sta-
tus de refugiado no Brasil. Ou-
tros 80 esperam a concessão do
documento, o que deve ocorrer
em breve. Desde que começou
o conflito na Síria, 100% dos pe-
didos feitos por cidadãos do
país são atendidos pelo Conse-
lho Nacional de Refugiados (Co-
nare). O aumento da violência
no conflito entre o regime de
Bashar Assad e rebeldes fez
com que os sírios fossem, já no
ano passado, o terceiro maior
grupo de refugiados reconheci-
dos no Brasil. Com 218 pedidos
entre 2012 e 2013, também já es-
tão entre os maiores grupos que
procuram o País. / LISANDRA

PARAGUASSU

Crise síria. Dilma e Putin teriam ‘posições coincidentes’

Embaixador da Rússia no
Brasil afirma que o País
tem a mesma posição
que Moscou; Itamaraty,
porém, faz ressalvas

“O uso de armas
de destruição em
massa cruza uma
nova linha do direito
internacional”
Barack Obama
PRESIDENTE DOS EUA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




