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QUINTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2013

Crise na Turquia

Internacional

Manifestantes apresentam
exigências ao governo de
Erdogan. Pág. A14
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Troca. Embaixadora na ONU Susan Rice, adversária de republicanos por supostamente ter mentido sobre ataque a consulado na Líbia,
chefiará conselho da Casa Branca e será substituída por Samantha Power; ambas defendem papel ativo dos EUA contra violações em massa
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Obama muda equipe de diplomacia
e dá mais espaço a ‘intervencionistas’
CHARLES DHARAPAK/AP

Denise Chrispim Marin
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PERFIS

Samantha Power, nova embaixadora dos EUA nas Nações Unidas

Na mira dos
republicanos

ton no Conselho de Segurança
Nacional e, posteriormente,
na esteira do genocídio de
Ruanda, chefiou a área de assuntos africanos, entre 1995 e
1997. Susan teve papel decisivo
no cerco diplomático ao Irã e à
Coreia do Norte, como embaixadora de Obama na ONU. Cotada para ser secretária de Estado, a partir de 2013, ela esbarrou na oposição de republicanos, que a acusam de ter mentido sobre o ataque ao Consulado dos EUA em Benghazi.

Defesa de papel
global dos EUA
Samantha Power é uma das
principais vozes do chamado
“intervencionismo liberal”:
escola segundo a qual os EUA
têm a obrigação moral e política de intervir para impedir
que ocorram violações em
massa, como genocídios. Funcionária do Conselho de Segurança Nacional, ela chefia o

Comitê de Prevenção de Atrocidades criado pelo governo
de Barack Obama. Como repórter do Washington Post, Samantha testemunhou os horrores da Guerra dos Bálcãs. Depois, escreveu livros de sucesso, como a biografia do brasileiro Sérgio Vieira de Mello e
o ganhador do Prêmio Pulitzer
Genocídio, sobre a apatia dos
EUA diante de crimes em massa em países como a Alemanha nazista, Laos, Ruanda e
Bósnia.

em2003. Segundoela, opaísdeve pedir desculpas por complôs
da CIA para derrubar governos
ao longo da história.
Em2010,coma crise na Líbia,
Susan,naONU,eSamantha,como funcionária da Casa Branca,
estiveram entre as primeiras a
defenderumaintervenção militar americana. Agora, diante de
80 mil mortos em dois anos de

violência na Síria, a expectativa
é que as duas pressionem por
uma posição mais ativa dos
EUA,emboraopresidenteObama tenha deixado claro que,
por enquanto, está descartada a
possibilidade de envolvimento
militar direto no país árabe. O
secretário de Estado, John
Kerry, também parece apostar
em uma investida diplomática.

Eletentouorganizar,juntamente com a Rússia, uma conferênciadepazsobre a Síriaqueocorrerá este mês, mas fracassou
(mais informações nesta página).
Na dança de cadeiras, Donilon, um dos principais articuladores da diplomacia de Obama,
cumpre a promessa de deixar o
cargo no início do segundo
mandato do presidente. Com
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Susan Rice, nova chefe do Conselho de Segurança Nacional dos EUA
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Susan Rice foi uma das principais conselheiras de política
externa na campanha do então senador Barack Obama,
entre 2007 e 2008. Com uma
carreira acadêmica destacada
– ela recebeu o prestigioso prêmio Rhodes ao cursar seu doutorado em Oxford –, trabalhou no governo de Bill Clin-
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Samanthaconcedeuentrevistas e publicou artigos com opiniões que revoltaram conservadores e radicais do Partido Republicano. Ela defendeu, por
exemplo, que os EUA têm dois
pesoseduasmedidasnapromoção da democracia – “reclamase da falta de democracia na Palestina, mas não no Paquistão”,
escreveu ela na New Republic,

Fracassa tentativa de
uma reunião de paz
para Síria neste mês

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Negociadores de EUA, Rússia e
mediadores da ONU fracassaram ontem na tentativa de marcarparaestemêsuma conferência de paz para acabar com a
guerra civil na Síria e iniciar
uma transição política no país.
As cinco horas de reunião em
Genebra entre representantes
da Casa Branca, do Kremlin e da
ONU apenas serviram para revelar que as posições estão distantes.
Lakhdar Brahimi, que serve
como mediador para o conflito,
demonstrou irritação ao ser
questionadoseaspotênciaspermitiriam que a matança conti-

jados com os casos de abusos
sexuais no Exército dos Estados
Unidos, pretendem apresentar
um projeto de lei que poderia
tirar a autoridade de comandantes para decidir quando os processos criminais devem ser
abertos contra militares acusados de estupro ou de abusos
sexuais.
O Comitê das Forças Armadas da Câmara começou a debater ontem um orçamento de
Defesa de US$ 638 bilhões para o próximo ano fiscal, que começa em outubro, além de várias medidas referentes aos
abusos sexuais, à guerra no
Afeganistão, ao sistema de defesa antimísseis e à prisão na
base militar de Guantánamo.
“É imperativo proteger os que
protegem nossa nação”, disse
o deputado democrata Adam
Smith.
Os líderes militares estão
unidos contra a legislação estudada pelo comitê da Câmara.
Eles advertem que, ao limitar a
autoridade dos comandantes, a
nova determinação reduzirá
sua capacidade de preservar a
ordem e a disciplina em suas
unidades. / AP

MAIS NA WEB
TV Estadão.
Comentário sobre
as nomeações
tv.estadao.com.br

umestilo consideradodemasiado franco, ele se destacou por
seu foco no combate ao terrorismoena estratégia de contenção da China. No fim desta semana, ele concluirá uma de
suas principais missões ao reunir Obama e o presidente da
China, Xi Jinping, para discutir
uma nova relação entre as potências. / COM NYT

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.
MOHAMED AZAKIR/REUTERS

Após EUA, Rússia e ONU
debaterem em Genebra,
mediador diz que rivais
sírios não estão prontos
para uma conferência

Congresso debate
lei sobre abusos
sexuais no Exército
● Deputados americanos, ultra-

Anúncio. Barack Obama com Susan Rice (D) e Samantha Power (E); Tom Donilon (no centro) deixa governo no 2º mandato
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O presidente dos EUA, Barack Obama, trocou ontem
duas peças-chave de sua equipe de política externa, dando
espaço a mulheres de perfil
“intervencionista”. A principal mudança foi a nomeação
de Susan Rice para substituir
Tom Donilon na chefia do
Conselho de Segurança Nacional, movimento interpretado como um desafio aos republicanos, que vetaram o nome dela para o Departamento de Estado.
Para o lugar de Susan como
embaixadora na ONU, Obama
indicouSamanthaPower,jornalistaeacadêmicadeHarvard,especialista em intervenções humanitárias – além de biógrafa
do brasileiro Sérgio Vieira de
Mello, enviado especial da
ONU ao Iraque, assassinado em
2003.Ambasocuparãoosnovos
postos em julho e são conhecidas por defender uma posição
mais assertiva de Washington
diante de graves violações dos
direitos humanos. As duas são
próximas de Obama (trabalharam na campanha de 2008).
Susan foi acusada pela oposição de ocultar informações sobre o ataque do ano passado ao
consulado americano em Benghazi,naLíbia,que matou oembaixadorChristopher Stevens e
outros três funcionários. Ela
era cotada para assumir o cargo
de secretária de Estado no segundo mandato de Obama, mas
senadoresrepublicanosprometeram bloquear sua confirmação. Para se tornar assessora do
Conselho de Segurança Nacional,Susannãoprecisasesubmeter a uma sabatina no Senado.
Ela é lembrada no Itamaraty
especialmente por sua furiosa
observação, feita ao embaixador francês na ONU, depois de
Brasil e Turquia terem assinado
com o Irã um acordo na área nuclear, em 2010: “É esse o país
que vocês querem ver como
membropermanentenoConselho de Segurança?” A visita de
Estado da presidente Dilma
Rousseff a Washington, no dia
23 de outubro, será tratada pelo
Itamaraty com Susan.

ed

CORRESPONDENTE / WASHINGTON

nuasse na Síria, enquanto a diplomacia não funcionava. Ele
respondeu que uma nova reunião preparatória será realizada no dia 25, para avaliar se a
conferênciadepazpoderáocorrer em julho.
Os negociadores esperavam
queoeventofosserealizadoainda este mês. A percepção da
ONU é a de que, quanto mais
tempo passar sem uma solução
política, mais difícil será convencer as partes a negociar um
fim para a guerra.
Negociadores russos argumentaram que o impasse se deve à indecisão da oposição síria
sobresuaparticipação naconferência. “O ponto mais difícil da
negociação é saber quem serão
os participantes”, declarou
Gennadi Gatilov, vice-chanceler russo. “Ao contrário do governo, eles (os opositores) não
tomaram uma decisão sobre o
que farão sobre a conferência”,
disse.
A oposição tem resistido em

Reação. Tanques de Assad entram na cidade de Qusair
sentar à mesa com o governo de
Bashar Assad. Desde ontem,
com a retomada da cidade de
Qusairpelogoverno(maisinformações nesta página), diplomatas na ONU apontam que essa
possibilidade ficou ainda mais
remota. “A oposição sabe que,
se aceitar hoje uma negociação,
entrará enfraquecida e terá de
ceder”, explicou um diplomata
queparticipoudoencontroepediu anonimato.
Assad já deu sinais claros de
que não está disposto a ceder.
“O único ponto crítico é o componente sírio da conferência”,
disseBrahimi.“Osdoisladosexpressaraminteresseem partici-

par, mas eles precisam entrar
em um acordo sobre a necessidade de uma transição política
e o estabelecimento de um órgão de transição”, insistiu. “É
dissoque estamos pendentes. E
ossíriosnão estãoprontos”, declarou, lembrando que oposição e governo não definiram
qual seria a composição das delegações.
Outro obstáculo é a posição
dasduaspotências.Os americanos voltaram a insistir ontem
que Assad não poderá participar de um futuro governo de
transição. Para os russos, não
há como determinar isso antes
do início da conferência. Outro

impasse é a participação do Irã
nasnegociações,pontodefendido por Moscou e rejeitado pela
Casa Branca. “Continuaremos
nossas consultas para ver se há
janelas de oportunidades para
que essa conferência ocorra, e
espero que seja em julho”, disse
Brahimi.
Moscou atacou um recente
relatório preparado pelo brasileiroPauloSérgioPinheiro,chefe do grupo de inquérito da
ONU sobre os crimes na Síria,
que acusou o governo de sérias
violações. Para o Kremlin, a investigação foi “tendenciosa”,
apenas condenou Assad e deixou de fora militantes islâmicos. “O relatório preferiu não
qualificar as bombas de rebeldesemcidadescomoatosterroristas”, declarou Moscou. “Ele
não fala nada dos atos bestiais
de jihadistas, incluindo violênciasexualcontramulhereseevidências de crimes por islamistas contra civis. Foi usado por
alguns para acusar o governo e
isso não ajuda”, declarou Moscou.

MAIS NA WEB
Vídeo. A luta por
Qusair, na fronteira
com o Líbano
www.estadao.com.br/e/combate

Exército sírio
retoma estratégica
cidade de Qusair
● O Exército sírio retomou on-

tem o controle da cidade de Qusair, considerada vital em razão
de sua proximidade da fronteira
com o Líbano. As tropas sírias
foram amplamente apoiadas por
integrantes do Hezbollah. O líder
do grupo xiita libanês, Hassan
Nasrallah, afirmou que a presença do Hezbollah é vital para a
manutenção do regime sírio.
Após a confirmação da vitória, a
TV estatal síria emitiu um comunicado informando que a segurança foi restaurada na cidade.
A batalha por Qusair começou
dia 19 e, na semana passada, os
rebeldes sírios pediram respaldo de outros grupos. Há a possibilidade de guerrilheiros estrangeiros terem participado da defesa da cidade. Algumas horas
após o último confronto em Qusair, a cidade libanesa de Aarsal, também perto da fronteira
com a Síria, e a de Baalbek (reduto do Hezbollah) foram bombardeadas por rebeldes sírios.
Não há registro de mortos ou
feridos. / AP

