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EEddiittoorr  ////  Vinicius Palermo

» GABRIELA WALKER

O
presidente nor te-
amer icano,  Barack
Obama,  abaixou o
tom sobre as denún-

cias  de que o  regime de
Bashar al-Assad estaria usan-
do armas químicas contra a
população, em entrevista co-
let iva  na manhã de terça-
feira, um dia depois de con-
versar com o governante rus-
so, Vladmir Putin, maior alia-
do do regime sírio. Obama
reafirmou ter evidências de
que agentes químicos foram
usados na guerra civil, mas
disse  não saber  “como ou
quando foram usados nem
quem os usou”.  Apesar  de
não dar certeza sobre a res-
posta americana e interna-
cional aos violentos confron-
tos que já deixaram mais de
70 mil mortos, 1,4 milhões
de refugiados e um imensu-
rável prejuízo econômico,
social e histórico, Obama ga-
rantiu que os Estados Unidos
estão preparados para agir
imediatamente. Na capital
s ír ia ,  Damasco,  um novo
atentado deixou ao menos
13 mor tos  e  70  fer idos na
terça-feira. O avanço rebelde
coincide com um alerta do
líder do movimento libanês
Hezbol lah,  Hassan Nas-
ral lah,  que insinuou uma
ofensiva em conjunto com o
Irã caso o governo Assad per-
ca forças e precise de ajuda
para se defender. 

Nas fronteiras da Síria, os
EUA e al iados ocidentais
prestam ajuda logística para
grupos insurgentes há meses
e, de acordo com informa-
ções não oficiais, apoio mili-
tar também. O próximo pas-
so a fim de conter o massacre
sírio pode ser o envio de ar-
mamento letal para a oposi-
ção derrubar Assad, publicou
na terça-feira o site do jornal
The Washington Post, citan-
do fontes oficiais. Antes de
dar o aval para que as armas
sejam enviadas, Obama pre-
tende insistir em uma solu-
ção política e na cooperação

Encruzilhada na Síria

Obama diz não saber como  armas químicas foram usadas contra rebeldes e afasta intervenção a curto prazo.
Em resposta, líder do Hezbollah assume participação na guerra e avisa que o país não cairá “nas mãos dos EUA”
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Obama deseja fechar Guantánamo
» RENATA TRANCHES 

Barack Obama aproveitou na
terça-feira a passagem de 100
dias do segundo mandato na
Casa Branca para renovar uma
promessa, ainda por cumprir,
da primeira campanha à Presi-
dência: fechar a prisão para sus-
peitos de terrorismo na base mi-
litar americana de Guantána-
mo, em Cuba. Em rara coletiva
de imprensa para correspon-
dentes, transmitida pela inter-
net, o presidente comprome-
teu-se a retomar o trabalho com
o Congresso para alcançar o ob-
jetivo. A promessa coincide com
uma crise que se arrasta há 12
semanas na base. Cem dos 166
detentos estão em greve de fo-
me, e 21 deles já são alimenta-
dos à força, por sonda nasogás-
trica. “Não quero que esses indi-
víduos morram. Obviamente, o
Pentágono está tentando de tu-
do para controlar a situação.
Mas acho que devemos nos per-
guntar: por que estamos man-
tendo a prisão?” 

O porta-voz de Guantánamo,
tenente-coronel Samuel House,
tinha confirmado na véspera
que cerca de 40 profissionais de
saúde da Marinha, entre médi-
cos e enfermeiros, desembarca-
ram no complexo penal no fim
de semana para dar assistência

ESTADOS UNIDOS

aos presos. Revoltados por te-
rem exemplares do Alcorão (li-
vro sagrado do islã) revistados
por agentes penitenciários – o
que consideram uma profana-
ção –, os detentos iniciaram a
greve em 6 de fevereiro. Os de-
tentos mantidos em Guantána-
mo são suspeitos de terrorismo,
de diferentes nacionalidades,
classificados como “combaten-
tes inimigos”. A maioria nem se-
quer foi formalmente acusada, e
alguns estão nessa situação há
11 anos.

A greve de fome reavivou as
pressões para que Obama cum-
pra a promessa de desativar a

prisão, compromisso reiterado
no discurso de terça-feira. “Con-
tinuo acreditando que temos de
fechar Guantánamo. Temos de
entender que ela não é necessá-
ria para manter os EUA seguros.
É cara, é ineficiente, afeta nossa
posição internacional e diminui
a cooperação com nossos alia-
dos nos esforços de contraterro-
rismo”, declarou. “É uma ferra-
menta para recrutar terroristas e
precisa ser fechada.” 

Herança do governo de Geor-
ge W. Bush, o campo de prisio-
neiros tornou-se pivô de um im-
passe entre a Casa Branca e o
Capitólio. O presidente chegou

Em defesa

do FBI
Os responsáveis pelo inquérito

sobre o atentado contra a Marato-
na de Boston, há duas semanas,
ganharam o respaldo do presi-
dente Barack Obama, que apro-
veitou a coletiva de imprensa na
Casa Branca para elogiar as inves-
tigações. “Com base no que vi até
agora, o FBI (polícia federal) cum-
priu suas funções e o Departa-
mento de Segurança Interna fez o
que deveria”, disse o presidente. 

Obama foi questionado se o
FBI não havia falhado ao não pre-
ver que Tamerlan Tsarnaev, um
dos irmãos chechenos acusados
das explosões em Boston, teria
mostrado traços de radicalização
quando foi interrogado, em 2011.
O presidente reconheceu a amea-
ça representada por americanos
ou imigrantes que se “auto-radi-
calizaram” no país. Segundo Oba-
ma, o governo tem uma equipe
dedicada a esse tipo de ameaça. 

Em Nova York, bombeiros e
peritos inicaram terça-feira
buscas em uma área próxima
ao World Trade Center onde foi
encontrado um fragmento de
um dos aviões usados nos aten-
tados de 11 de setembro de
2001. A esperança é de encon-
trar também restos de vítimas –
das quase 3 mil, mais de mil fo-
ram apenas relacionadas, sem
que nenhum traço delas tenha
sido identificado.

russa. Na próxima semana, o
secretário de Estado, John
Kerry, visita Moscou para dar
continuidade às conversas
sobre a Síria, o Irã e ameaças
terroristas. Kerry vai tentar
convencer Putin e o ministro
de Relações Exteriores russo,
Sergey Lavrov, a reconsidera-
rem o apoio ao regime Assad.
O envio de armamento vai
depender dessas discussões
e deve ser decidido antes do
encontro entre Obama e Pu-
tin, marcado para junho.

Tiro pela culatra

Apesar da boa intenção,
equipar rebeldes pode ser
um tiro pela culatra, observa
o professor de relações inter-

nacionais da Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM), Heni Ozi Cukier. “Os
efeitos colaterais são impre-
visíveis, armando os insur-
gentes você não sabe na mão
de quem esse arsenal vai pa-
rar, pode ser na de terroris-
tas”, observa. O presidente
Obama usou o mesmo racio-
cínio para justificar uma ação
incisiva, caso o uso de armas
químicas se comprove. “Isso
é um divisor de águas porque
anuncia ataques ainda mais
devastadores contra civis e
aumenta a possibilidade de
essas armas químicas caírem
em mãos erradas e serem dis-
seminadas de uma forma que
poderia ameaçar a segurança
dos EUA e de nossos aliados”,

disse Obama, expondo a
complicada situação da co-
munidade internacional.

Admitindo pela primeira
vez que integrantes do Hez-
bollah atuam no território sí-
rio, Hassan Nasrallah disse na
terça-feira, em entrevista à
rede de televisão Al-Manar,
que países e organizações
aliadas à Síria não permitirão
que o Estado “caia nas mãos
dos EUA, de Israel ou de gru-
pos takfiri (extremistas suni-
tas)”. Nasrallah informou que
muitos libaneses moram na
Síria, e o Hezbollah decidiu
protegê-los dos insurgentes.
“Quando os ataques piora-
ram e um grande número de
combatentes rebeldes se pre-
parava para tomar o controle

de aldeias habitadas por liba-
neses, era normal oferecer to-
da a ajuda possível e necessá-
ria para apoiar o Exército sí-
rio”, defendeu.

Nos dois últimos dias, re-
beldes explodiram bombas
em Damasco, reduto gover-
nista e cidade menos atingi-
da pela guerra até o momen-
to. Na segunda-feira, o com-
boio que levava o primeiro-
ministro, Wael Nader al-Hal-
qi, foi atingido, mas al-Halqi
não foi ferido. Na terça-feira,
confrontos armados e ata-
ques aéreos foram registra-
dos em várias partes do país,
além do atentado em um
bairro comercial no centro
da capital, que matou ao me-
nos 13. 
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Atentado na terça-feira em Damasco matou pelo menos 13 pessoas: rebeldes avançam no país em uma guerra civil que já chega a 70 mil mortos

O presidente discursa sobre os 100 dias de seu segundo mandato

HOLANDA

» GABRIELA FREIRE VALENTE

A Holanda viveu na terça-
feira um dia de festa com a
entronização do novo mo-
narca da dinastia Orange-
Nassau. Com as ruas de Ams-
terdã tomadas pelos súditos,
Willem-Alexander, 46 anos,
tornou-se o soberano mais
jovem da Europa ao suceder
a mãe, Beatrix, que reinou
por 33 anos. “Ele estará aci-
ma dos partidarismos e será
sensível às necessidades atu-
ais”, declarou a soberana de
75 anos, ao abdicar em favor
do filho. Diante dos mem-
bros do Parlamento, o rei ju-
rou solenemente defender a
Constituição e “proteger os
direitos de todos os residen-
tes na Holanda”, além de ho-
menagear Beatrix, que passa
a ser chamada de princesa
de Orange. “Obrigado pelos
belos anos em que pudemos
tê-la como rainha”, disse ele,
arrancando aplausos.

Apesar de o monarca ho-
landês nunca usar a coroa – o
país é laico e não há autori-
dade religiosa de Estado para
a coroação –, a joia-símbolo
da realeza esteve sobre uma
mesa durante a cerimônia
que investiu Willem-Alexan-
der como rei dos Países Bai-
xos e do Estados caribenhos
de Aruba, Curaçao e Saint
Maarten, ex-colônias holan-
desas. A entronização foi ce-
lebrada na igreja medieval de
Nieuwe Kerk, a poucos me-
tros do Palácio Real, em Ams-
terdã. Além dos parlamenta-
res, assistiram à cerimônias o
príncipe Charles, herdeiro
do trono britânico, e a prin-
cesa japonesa Masako, entre
outros representantes da no-
breza. No entanto, a festa foi
marcada pelas ausências do
príncipe Friso, em coma des-
de um acidente de esqui, em
fevereiro de 2012, e dos pais
da agora rainha-consorte, a
argentina Máxima Zorre-
guieta, filha de um ministro
do ex-ditador Jorge Videla. 

Nas ruas da capital, palcos
com atrações musicais fo-
ram montados para festejar
o novo reinado. Cerca de 800
mil pessoas coloriram a cida-
de de azul e laranja, as cores
que representam a monar-
quia, e fizeram menção ao rei
e à rainha-consorte. “Estou
feliz e grata por poder apre-
sentar a vocês seu novo rei,
Willem-Alexander”, disse
Beatrix, que não conteve as
lágrimas diante da multidão
na Praça Dam. “Obrigado,
Bea”, respondiam os súditos.

Apoio

De acordo com uma pes-
quisa encomendada pelo
jornal Trouw, enquanto 12%
da população está insatisfei-
ta com a política holandesa,
73% aprova o reinado de Bea-
trix e 68% declara simpatia
por Máxima. “O fato de que
as transições políticas te-
nham ocorrido tranquila-
mente e de que não apareça
nenhuma vontade de restau-
rar a república é sinal de que
a maioria da sociedade apos-
ta na monasquia”, avalia Es-
tevão Martins, professor de
história contemporânea da
Universidade de Brasília
(UnB), salientando que o
modelo tem se mostrado um
dos mais estáveis da Europa.

Willem-Alexander é o pri-
meiro homem a assumir o
trono holandês nos últimos
123 anos. O novo rei já deu
sinais de que adotará um es-
tilo mais descontraído que o
da mãe, ao definir-se como
um monarca “do século 21”,
disposto a conciliar tradição
e modernidade, e não um
“fetichista do protocolo”.
“Ele é de uma nova geração,
completamente preparado
para o novo papel”, relatou
Fred de Graaf, presidente do
Senado. 

Dia de festa
com monarca
moderno

a assinar um ato determinando
a desativação do complexo, no
primeiro dia do primeiro man-
dato, mas a decisão esbarra em
um ato legislativo que impede a
transferência dos prisioneiros
para julgamento em território
americano. Ontem, Obama vol-
tou a culpar o Congresso pela si-
tuação. Segundo ele, a ideia de
manter um grupo de indivíduos
detidos sem julgamento por
tempo indeterminado “é contra
aquilo que somos, contra os
nossos interesses, e isso precisa
acabar”. 

Condição dos presos

Para organizações civis, po-
rém, o problema para os EUA
não se resume ao complexo de
Guantánamo, mas inclui a con-
dição dos presos. “Eles conside-
ram os detidos prisioneiros de
uma guerra global, aos quais
aplicam uma própria interpreta-
ção da lei”, observa Rob Freer,
pesquisador da Anistia Interna-
cional especializado em assun-
tos dos EUA. Já a organização
Human Rights First emitiu co-
municado saudando o compro-
misso do presidente. “Instamos o
Congresso a se engajar com a Ca-
sa Branca nesse esforço”, disse a
conselheira de lei e segurança da
organização, Daphne Eviatar. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 e 2 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A-18.




