
Nós fornecemos
armas baseados
em contratos legais
com um governo
legal e se assinarmos
esses contratos
(no futuro), iremos
fornecer mais armas

VladimirPutin
Presidente russo

“

Líderes do G8 nem mencionaram
o destino do presidente sírio,
Bashar al-Assad, em um comuni-
cado final divulgado ontem que
pediu um fim ao derramamento
de sangue e a realização de nego-
ciações de paz o mais rapidamen-
te possível.

“Continuamos comprometi-
dos em alcançar uma solução polí-
tica para a crise com base em uma
visão de uma Síria inclusivamente
unida e democrática”, de acordo
com uma cópia do comunicado fi-
nal. “Apoiamos fortemente a deci-
são de realizar o mais breve possí-
vel a conferência de Genebra so-
bre a Síria”, disse o comunicado,
que não fez nenhuma menção a
Assad. Os líderes do G8 também
pediram que as autoridades sírias
e a oposição se comprometam a
destruir todas as organizações fi-
liadas à Al Qaeda.

Os países membros do G8 de-
clararam nesta terça-feira apoio a
uma conferência de paz em Gene-
bra sobre o conflito na Síria “o
quanto antes”. “Estamos muito
preocupados pela ameaça crescen-
te do terrorismo e do extremismo
na Síria”, ressaltaram os líderes
no comunicado final, lamentado
a “natureza cada vez mais sectá-
ria do conflito” no país.

O G8 também decidiu destinar
US$ 1,5 bilhão em ajuda humanitá-
ria à Síria. Em entrevista realizada
após o final da reunião entre os lí-
deres dos sete países mais ricos do
mundo mais a Rússia, o primeiro-
ministro do Reino Unido e anfi-
trião da cúpula, David Cameron,
informou que se decidiu compro-
meter uma ajuda de US$ 1,5 bi-
lhão “em dinheiro novo” à Síria
para atalhar o “terrível” problema
humanitário.

Foi especialmente a posição do
presidente russo, Vladimir Putin,
que prejudicou os esforços ociden-
tais para remover do poder o líder
sírio, Bashar al-Assad, durante a
cúpula do G8. Horas após reunir-
se com o presidente norte-ameri-
cano, Barack Obama, Putin disse
que o Kremlin pode vender mais
armas à Síria.

Putin, aparentando isolamen-
to na cúpula, entrou em confronto
com outros líderes sobre a Síria e
resistiu às tentativas de fazê-lo
concordar com qualquer coisa
que implicasse na renúncia de As-
sad. Falando no final da cúpula,
realizada em um resort de golfe
isolado na Irlanda do Norte, Putin
assumiu um tom desafiador. Dis-
se ao Ocidente que enviar armas
aos rebeldes poderia ser um tiro
pela culatra, e ao mesmo tempo
defendeu seus próprios contratos

militares com o governo sírio.
“Há diferentes tipos de forneci-

mentos. Nós fornecemos armas
baseados em contratos legais com
um governo legal e se assinarmos
esses contratos (no futuro), ire-
mos fornecer (mais armas)”.

Obama e seus aliados querem
queAssadtransfiraopoderenquan-
to Putin, cuja retórica se tornou ca-
da vez mais antiocidental desde
que foi reeleito no ano passado,
acredita que isso seria desastroso.

A Rússia vem sendo o aliado
mais poderoso de Assad enquanto
suas forças lutam para esmagar
uma revolta em que 93 mil pes-
soas morreram desde março de
2011, e que agora está se espalhan-
do para os países vizinhos.

Moscou já vetou duas resolu-
ções do Conselho de Segurança da
ONU que censuravam o governo
Assad, amplamente criticado pela
ferocidade com a qual lançou a re-
pressão aos rebeldes. A Síria é um
dos últimos aliados de Moscou no
Oriente Médio, onde sua influên-
cia declinou desde o colapso da
União Soviética. A Marinha russa
tem uma base vital no porto de
Tartus, no Mediterrâneo.

Os Estados Unidos e seus alia-
dos europeus e do Golfo Pérsico
pediram repetidamente que As-
sad deixe o poder e várias vezes
previram sua queda desde o início
do conflito. Reuters e AFP
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Reunião do G8 não define
destino de governo sírio
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Presidente russo foi quem impediu a tentativa de derrubar seu aliado Bashar al-Assad

Os países membros
do G8 declararam
ontem apoio à
realização de uma
conferência de paz
em Genebra sobre
o conflito na Síria
“o quanto antes”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jun. 2013, Mundo, p. 28.




