
Tensão diplomática entre 
Estados Unidos e Rússia 
Governo russo admite a presença de Edward Snowden no aeroporto 
de Moscou. Casa Branca pede extradição imediata do ex-agente da CIA 
»RENATA TRANCHES 

saga internacional de 
Edward Snowden, o ex-
agente da CIA (Agência 
Central de Inteligência) 

que se tornou pivô do escân-
dalo sobre vazamentos secre-
tos nos Estados Unidos, ga-
nhou ares de crise diplomáti-
ca. O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, afirmou on-
tem que o americano perma-
nece em uma área de trânsito 
no aeroporto de Moscou, mas 
hão em território russo. A in-
formação confirma as suspei-
tas do governo norte-america-
no de que o denunciante — 
cujo paradeiro era desconhe-
cido — ainda estivesse na ca-
pital russa, após deixar Hong 
Kong no fim de semana. Em 
visita à Finlândia, Putin con-
vocou uma entrevista coletiva 
•para falar sobre o caso e res-
ponder ao tom de ameaça do 
dia anterior, quando Washing-
ton declarou que o antigo ini-
migo e a China sofreriam as 
"consequências" nas relações 
com os EUA por ajudar Snow-
den. Os dois países rejeitaram 
as declarações. 

Putin fez questão de ressal-
tar que o ex-colaborador da 
Agência de Segurança Nacio-
nal (NSA, pela sigla em inglês) 
hão atravessou a fronteira rus-
sa e "chegou como passageiro 
em trânsito e, portanto, não 
necessita de visto nem de qual-
quer outro documento". "Sno-
wden realmente chegou a Mos-
cou. Para nós, foi algo total-
mente 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 Snow-
den na segunda-feira. "Ele é 
um homem livre. O quanto an-
tes 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 acei-
tar receber Snowden. O secre-

tário de Estado, John Kerry, 
chegou a dizer que as relações 
entre os dois países — antigos 
inimigos na Guerra Fria — es-
tariam "profundamente aba-
ladas" pelo episódio. Apesar 
de a Casa Branca afirmar on-
tem que existe base legal para 
a expulsão do ex-agente, Ker-
ry suavizou o discurso. Da Ará-
bia Saudita, onde está em via-
gem oficial, ele afirmou que 
os EUA não buscam uma con-
frontação com a Rússia. "Não 
es tamos o rdenando nada . 
Simplesmente pedimos, sob 
um procedimento normal, a 
transferência de uma pessoa", 
declarou. "Gostaria de sim-
plesmente apelar para a cal-
ma e a razoabilidade. Espera-
mos que a Rússia não tome 
partido de alguém que é um 
'fugitivo' da Justiça." 

Enquanto a Rússia conti-
nuar apenas como um país de 
trânsito para Snowden, o caso 
não deve causar grandes aba-
los nas relações entre Washing-
ton 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 opi-
nião dele, a situação pode se 
agravar, caso o ex-agente da 
CIA resolva buscar abrigo em 
território russo e, ali, fazer no-
vas revelações. 

A l e r t a 

A organização WikiLeaks, de 
Julian Assange, alertou que 
Snowden pode ficar preso "per-
manentemente" na Rússia, ca-
so os EUA continuem a intimi-
dar os países envolvidos no ca-
so. O americano de 30 anos re-
velou um programa de espio-
nagem 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 sema-
na, para tentar asilo em outro 
país. Pelo fato de ter o passa-
porte suspenso pelos EUA, ele 
viajou com um "documento de 
refugiado" emitido pelo Equa-
dor, cujo governo avalia uma 
solicitação de asilo. O Wiki-
Leaks, que divulgou documen-
tos secretos do governo ameri-

cano em 2010, presta assistên-
cia jurídica e arca com as des-
pesas de viagens do americano, 
como informou Assange na se-
gunda-feira. Nos EUA, Snow-
den 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. Se-
gundo o porta-voz da chance-
laria chinesa, Hua Chunying, a 
crítica dos EUA a Pequim é 
"infundada". "A China absolu-
tamente não pode aceitá-la", 
disse, rebatendo as queixas 
por Hong Kong — território 
chinês semi-autônomo — ter 
permitido o embarque de Sno-
wden para Moscou. O governo 
local alegou não ter "bases le-
gais" para impedir sua saída. 
Apesar da declaração de Putin, 
repórteres que vigiam o aero-
porto de Sheremetyevo não 
relataram sua presença no lo-
cal. A agência de notícias In-
terfax disse ter apurado que 
Snowden poderia ser detido 
para a verificação da validade 
do seu passaporte, caso ten-
tasse passar pelo guichê de 
imigração. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A13. 




