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Tensão diplomática entre
Estados Unidos e Rússia
cio

Governo russo admite a presença de Edward Snowden no aeroporto
de Moscou. Casa Branca pede extradição imediata do ex-agente da CIA
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Putin fez questão de ressaltar que o ex-colaborador da
Agência de Segurança Nacional (NSA, pela sigla em inglês)
hão atravessou a fronteira russa e "chegou como passageiro
em trânsito e, portanto, não
necessita de visto nem de qualquer outro documento". "Snowden realmente chegou a Moscou. Para nós, foi algo totalmente inesperado", anunciou
o presidente, lembrando que a
Rússia não assinou um acordo
de extradição com os EUA e,
por isso, não está obrigado a
entregá-lo. Washington pediu a
extradição imediata de Snowden na segunda-feira. "Ele é
um homem livre. O quanto antes escolher seu destino final,
melhor será, para todos nós e
para ele", lembrou Putin.
- Na última segunda-feira, o
governo Barack Obama subiu
o tom contra Moscou por aceitar receber Snowden. O secre-

tário de Estado, John Kerry,
chegou a dizer que as relações
entre os dois países — antigos
inimigos na Guerra Fria — estariam "profundamente abaladas" pelo episódio. Apesar
de a Casa Branca afirmar ontem que existe base legal para
a expulsão do ex-agente, Kerry suavizou o discurso. Da Arábia Saudita, onde está em viagem oficial, ele afirmou que
os EUA não buscam uma confrontação com a Rússia. "Não
estamos ordenando nada.
Simplesmente pedimos, sob
um procedimento normal, a
transferência de uma pessoa",
declarou. "Gostaria de simplesmente apelar para a calma e a razoabilidade. Esperamos que a Rússia não t o m e
partido de alguém que é um
'fugitivo' da Justiça."
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saga internacional de
Edward Snowden, o exagente da CIA (Agência
Central de Inteligência)
que se tornou pivô do escândalo sobre vazamentos secretos nos Estados Unidos, ganhou ares de crise diplomática. O presidente da Rússia,
Vladimir Putin, afirmou ontem que o americano permanece em uma área de trânsito
no aeroporto de Moscou, mas
hão em território russo. A informação confirma as suspeitas do governo norte-americano de que o d e n u n c i a n t e —
cujo paradeiro era desconhecido — ainda estivesse na capital russa, após deixar Hong
Kong no fim de semana. Em
visita à Finlândia, Putin convocou uma entrevista coletiva
•para falar sobre o caso e responder ao tom de ameaça do
dia anterior, quando Washington declarou que o antigo inimigo e a China sofreriam as
"consequências" nas relações
com os EUA por ajudar Snowden. Os dois países rejeitaram
as declarações.
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Enquanto a Rússia continuar apenas como um país de
trânsito para Snowden, o caso
não deve causar grandes abalos nas relações entre Washington e Moscou, de acordo com
Ângelo de Oliveira Segrillo,
professor do Departamento
de História da Universidade
de São Paulo (USP). "Aretórica

inicial tende a diluir. É comum
ela subir nesses momentos,
até para salvar as aparências",
explicou o professor. Na opinião dele, a situação pode se
agravar, caso o ex-agente da
CIA resolva buscar abrigo em
território russo e, ali, fazer novas revelações.
Alerta
A organização WikiLeaks, de
Julian Assange, alertou que
Snowden pode ficar preso "permanentemente" na Rússia, caso os EUA continuem a intimidar os países envolvidos no caso. O americano de 30 anos revelou um programa de espionagem da NSA em declarações
dadas a partir de um hotel em
Hong Kong. Sob o risco de ser
preso e deportado, ele deixou a
cidade, no último fim de semana, para tentar asilo em outro
país. Pelo fato de ter o passaporte suspenso pelos EUA, ele
viajou com um "documento de
refugiado" emitido pelo Equador, cujo governo avalia uma
solicitação de asilo. O WikiLeaks, que divulgou documentos secretos do governo ameri-

cano em 2010, presta assistência jurídica e arca com as despesas de viagens do americano,
como informou Assange na segunda-feira. Nos EUA, Snowden é acusado de espionagem
e pode ser condenado a 30 anos
de prisão.
A China também rejeitou as
acusações de Washington de
favorecimento a Snowden. Segundo o porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, a
crítica dos EUA a Pequim é
"infundada". "A China absolutamente não pode aceitá-la",
disse, rebatendo as queixas
por Hong Kong — território
chinês semi-autônomo — ter
permitido o embarque de Snowden para Moscou. O governo
local alegou não ter "bases legais" para impedir sua saída.
Apesar da declaração de Putin,
repórteres que vigiam o aeroporto de Sheremetyevo não
relataram sua presença no local. A agência de notícias Interfax disse ter apurado que
Snowden poderia ser detido
para a verificação da validade
do seu passaporte, caso tentasse passar pelo guichê de
imigração.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.

