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Internacional Crise na Turquia
Manifestantes apresentam
exigências ao governo de
Erdogan. Pág. A14

Samantha Power é uma das
principais vozes do chamado
“intervencionismo liberal”:
escola segundo a qual os EUA
têm a obrigação moral e políti-
ca de intervir para impedir
que ocorram violações em
massa, como genocídios. Fun-
cionária do Conselho de Segu-
rança Nacional, ela chefia o

Comitê de Prevenção de Atro-
cidades criado pelo governo
de Barack Obama. Como re-
pórter do Washington Post, Sa-
mantha testemunhou os horro-
res da Guerra dos Bálcãs. De-
pois, escreveu livros de suces-
so, como a biografia do brasi-
leiro Sérgio Vieira de Mello e
o ganhador do Prêmio Pulitzer
Genocídio, sobre a apatia dos
EUA diante de crimes em mas-
sa em países como a Alema-
nha nazista, Laos, Ruanda e
Bósnia.

Susan Rice foi uma das princi-
pais conselheiras de política
externa na campanha do en-
tão senador Barack Obama,
entre 2007 e 2008. Com uma
carreira acadêmica destacada
– ela recebeu o prestigioso prê-
mio Rhodes ao cursar seu dou-
torado em Oxford –, traba-
lhou no governo de Bill Clin-

ton no Conselho de Segurança
Nacional e, posteriormente,
na esteira do genocídio de
Ruanda, chefiou a área de as-
suntos africanos, entre 1995 e
1997. Susan teve papel decisivo
no cerco diplomático ao Irã e à
Coreia do Norte, como embai-
xadora de Obama na ONU. Co-
tada para ser secretária de Esta-
do, a partir de 2013, ela esbar-
rou na oposição de republica-
nos, que a acusam de ter menti-
do sobre o ataque ao Consula-
do dos EUA em Benghazi.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Negociadores de EUA, Rússia e
mediadores da ONU fracassa-
ram ontem na tentativa de mar-
car para este mês uma conferên-
cia 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 re-
velar que as posições estão dis-
tantes.

Lakhdar Brahimi, que serve
como mediador para o conflito,
demonstrou irritação ao ser
questionado se as potências per-
mitiriam que a matança conti-

nuasse na Síria, enquanto a di-
plomacia não funcionava. Ele
respondeu que uma nova reu-
nião preparatória será realiza-
da no dia 25, para avaliar se a
conferência de paz poderá ocor-
rer em julho.

Os negociadores esperavam
que o evento fosse realizado ain-
da este mês. A percepção da
ONU é a de que, quanto mais
tempo passar sem uma solução
política, mais difícil será con-
vencer as partes a negociar um
fim para a guerra.

Negociadores russos argu-
mentaram que o impasse se de-
ve à indecisão da oposição síria
sobre sua participação na confe-
rência. “O ponto mais difícil da
negociação é saber quem serão
os participantes”, declarou
Gennadi Gatilov, vice-chance-
ler russo. “Ao contrário do go-
verno, eles (os opositores) não
tomaram uma decisão sobre o
que farão sobre a conferência”,
disse.

A oposição tem resistido em

sentar à mesa com o governo de
Bashar Assad. Desde ontem,
com a retomada da cidade de
Qusair pelo governo (mais infor-
mações nesta página), diploma-
tas 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
que participou do encontro e pe-
diu anonimato.

Assad já deu sinais claros de
que não está disposto a ceder.
“O único ponto crítico é o com-
ponente sírio da conferência”,
disse Brahimi. “Os dois lados ex-
pressaram interesse em partici-

par, mas eles precisam entrar
em um acordo sobre a necessi-
dade de uma transição política
e o estabelecimento de um ór-
gão de transição”, insistiu. “É
disso que estamos pendentes. E
os sírios não estão prontos”, de-
clarou, lembrando que oposi-
ção e governo não definiram
qual seria a composição das de-
legações.

Outro obstáculo é a posição
das duas potências. Os america-
nos voltaram a insistir ontem
que Assad não poderá partici-
par 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
nas negociações, ponto defendi-
do 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 brasi-
leiro Paulo Sérgio Pinheiro, che-
fe do grupo de inquérito da
ONU sobre os crimes na Síria,
que acusou o governo de sérias
violações. Para o Kremlin, a in-
vestigação foi “tendenciosa”,
apenas condenou Assad e dei-
xou de fora militantes islâmi-
cos. “O relatório preferiu não
qualificar as bombas de rebel-
des em cidades como atos terro-
ristas”, declarou Moscou. “Ele
não fala nada dos atos bestiais
de jihadistas, incluindo violên-
cia sexual contra mulheres e evi-
dências de crimes por islamis-
tas contra civis. Foi usado por
alguns para acusar o governo e
isso não ajuda”, declarou Mos-
cou.

PERFIS

Obama muda equipe de diplomacia
e dá mais espaço a ‘intervencionistas’

Fracassa tentativa de
uma reunião de paz
para Síria neste mês

● Deputados americanos, ultra-
jados com os casos de abusos
sexuais no Exército dos Estados
Unidos, pretendem apresentar
um projeto de lei que poderia
tirar a autoridade de comandan-
tes para decidir quando os pro-
cessos criminais devem ser
abertos contra militares acusa-
dos de estupro ou de abusos
sexuais.

O Comitê das Forças Arma-
das da Câmara começou a de-
bater ontem um orçamento de
Defesa de US$ 638 bilhões pa-
ra o próximo ano fiscal, que co-
meça em outubro, além de vá-
rias medidas referentes aos
abusos sexuais, à guerra no
Afeganistão, ao sistema de de-
fesa 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 estu-
dada 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

Na mira dos
republicanos

MAIS NA WEB

● O Exército sírio retomou on-
tem o controle da cidade de Qu-
sair, 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 presen-
ça do Hezbollah é vital para a
manutenção do regime sírio.
Após a confirmação da vitória, a
TV estatal síria emitiu um comuni-
cado informando que a seguran-
ça foi restaurada na cidade.

A batalha por Qusair começou
dia 19 e, na semana passada, os
rebeldes sírios pediram respal-
do de outros grupos. Há a possi-
bilidade de guerrilheiros estran-
geiros terem participado da defe-
sa da cidade. Algumas horas
após o último confronto em Qu-
sair, a cidade libanesa de Aar-
sal, também perto da fronteira
com a Síria, e a de Baalbek (re-
duto do Hezbollah) foram bom-
bardeadas por rebeldes sírios.
Não há registro de mortos ou
feridos. / AP
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Defesa de papel
global dos EUA
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Congresso debate
lei sobre abusos
sexuais no Exército

TV Estadão.
Comentário sobre

as nomeações

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, trocou ontem
duas peças-chave de sua equi-
pe de política externa, dando
espaço a mulheres de perfil
“intervencionista”. A princi-
pal mudança foi a nomeação
de Susan Rice para substituir
Tom Donilon na chefia do
Conselho de Segurança Na-
cional, movimento interpre-
tado como um desafio aos re-
publicanos, que vetaram o no-
me dela para o Departamen-
to de Estado.

Para o lugar de Susan como
embaixadora na ONU, Obama
indicou Samantha Power, jorna-
lista e acadêmica de Harvard, es-
pecialista em intervenções hu-
manitárias – além de biógrafa
do brasileiro Sérgio Vieira de
Mello, enviado especial da
ONU ao Iraque, assassinado em
2003. Ambas ocuparão os novos
postos em julho e são conheci-
das por defender uma posição
mais assertiva de Washington
diante de graves violações dos
direitos humanos. As duas são
próximas de Obama (trabalha-
ram na campanha de 2008).

Susan foi acusada pela oposi-
ção de ocultar informações so-
bre o ataque do ano passado ao
consulado americano em Ben-
ghazi, na Líbia, que matou o em-
baixador Christopher Stevens e
outros três funcionários. Ela
era cotada para assumir o cargo
de secretária de Estado no se-
gundo mandato de Obama, mas
senadores republicanos prome-
teram bloquear sua confirma-
ção. Para se tornar assessora do
Conselho de Segurança Nacio-
nal, Susan não precisa se subme-
ter a uma sabatina no Senado.

Ela é lembrada no Itamaraty
especialmente por sua furiosa
observação, feita ao embaixa-
dor francês na ONU, depois de
Brasil e Turquia terem assinado
com o Irã um acordo na área nu-
clear, em 2010: “É esse o país
que vocês querem ver como
membro permanente no Conse-
lho de Segurança?” A visita de
Estado da presidente Dilma
Rousseff a Washington, no dia
23 de outubro, será tratada pelo
Itamaraty com Susan.

Samantha concedeu entrevis-
tas e publicou artigos com opi-
niões que revoltaram conserva-
dores e radicais do Partido Re-
publicano. Ela defendeu, por
exemplo, que os EUA têm dois
pesos e duas medidas na promo-
ção da democracia – “reclama-
se da falta de democracia na Pa-
lestina, mas não no Paquistão”,
escreveu ela na New Republic,

em 2003. Segundo ela, o país de-
ve pedir desculpas por complôs
da CIA para derrubar governos
ao longo da história.

Em 2010, com a crise na Líbia,
Susan, na ONU, e Samantha, co-
mo funcionária da Casa Branca,
estiveram entre as primeiras a
defender uma intervenção mili-
tar 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, embora o presidente Oba-
ma 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.

Ele tentou organizar, juntamen-
te com a Rússia, uma conferên-
cia de paz sobre a Síria que ocor-
rerá este mês, mas fracassou
(mais informações nesta página).

Na dança de cadeiras, Doni-
lon, um dos principais articula-
dores da diplomacia de Obama,
cumpre a promessa de deixar o
cargo no início do segundo
mandato do presidente. Com

um estilo considerado demasia-
do franco, ele se destacou por
seu foco no combate ao terro-
rismo e na estratégia de conten-
ção da China. No fim desta se-
mana, ele concluirá uma de
suas principais missões ao reu-
nir Obama e o presidente da
China, Xi Jinping, para discutir
uma nova relação entre as po-
tências. / COM NYT

Vídeo. A luta por
Qusair, na fronteira

com o Líbano

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

Susan Rice, nova chefe do Conselho de Segurança Nacional dos EUA Samantha Power, nova embaixadora dos EUA nas Nações Unidas

Exército sírio
retoma estratégica
cidade de Qusair

Anúncio. Barack Obama com Susan Rice (D) e Samantha Power (E); Tom Donilon (no centro) deixa governo no 2º mandato

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

Reação. Tanques de Assad entram na cidade de Qusair
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




