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EEddiittoorr  ////  Vinicius Palermo

» GABRIELA WALKER

O alerta global  de
ameaça terrorista
lançado no fim da se-
mana passada pelos

Estados Unidos tomou on-
tem contornos de uma retira-
da no Iêmen, identificado co-
mo o epicentro de um supos-
to plano da Al-Qaeda para
atentar contra cidadãos e re-
presentações americanas.
Washington organizou a reti-
rada de funcionários diplo-
máticos do Iêmen e alertou
seus cidadãos para que dei-
xem o país imediatamente.
Um porta-voz do Pentágono
confirmou que um avião mi-
litar foi usado para a remoção
do pessoal  diplomático,
transferido para uma base
militar dos EUA na Alema-
nha. Segundo informações
extra-oficiais, 75 americanos
estavam no voo. O Departa-
mento de Estado não confir-
mou o número dos retirados
nem o total de cidadãos que
permanecem no Iêmen. Rei-
no Unido e outros países eu-

ropeus também desativaram
temporariamente suas repre-
sentações em Sanaa e alerta-
ram para o perigo de viajar
para a Península Arábica. 

A decisão de aumentar a
proteção aos cidadãos e às re-
presentações ocidentais no
Iêmen foi tomada poucos dias
depois de os EUA anuncia-
rem o fechamento temporá-
rio de 25 embaixadas e con-
sulados no norte da África e
no Oriente Médio. Os servi-
ços de inteligência alegam ter
inerceptado uma troca de
mensagens eletrônicas entre
Ayman Al-Zawanri, que suce-
deu Osama bin Laden no co-
mando da Al-Qaeda, e Nasser
al-Wuhayshi,  líder da rede
terrorista no Iêmen. Os ata-
ques aconteceriam no final
do Ramadã, mês sagrado mu-
çulmano, que termina hoje,
mas eram esperados desde o
último domingo. Citando
fontes do governo, o jornal
The New York Times afirmou
que se trataria de um dos
complôs mais perigosos con-
tra os EUA e o Ocidente desde

os atentados de 11 de setem-
bro de 2001. No último fim de
semana, a Interpol emitiu um
alerta global motivado pela
fuga de centenas de terroris-
tas, o que teria acontecido
com ajuda da Al-Qaeda. 

Drone

Pouco antes de os países
anunciarem a retirada do cor-
po diplomático da capital ie-
menita, Sanaa, um avião não
tripulado (drone) matou qua-
tro homens em Marib, a cerca
de 120 quilômetros da cidade.
Eles eram suspeitos de manter
ligações com a Al-Qaeda e ao
menos um era procurado por
autoridades iemenitas como
possível responsável por ar-
quitetar atentados. A agência
oficial de notícias Saba confir-
mou a operação americana. 

Os EUA são o país que mais
gasta com defesa no mundo,
mas têm dificuldade para
proteger-se de ameaças difu-
sas, como a representada por
grupos extremistas, explica o
professor de relações inter-

nacionais Bernardo Wahl, da
Fundação Armando Álvares
Penteado (Faap). “Há cerca
de um ano ocorreu o atenta-
do ao consulado americano
em Benghazi, na Líbia, que
gerou um grande debate so-
bre o que falhou na seguran-
ça. Então, fechar embaixadas
é uma medida preventiva, até
porque é impossível evitar
completamente esse tipo de
ataque”, explica.

Parte da estratégia ameri-
cana contra os terroristas é a
intensificação dos progra-
mas de vigilância. A divulga-
ção recente do funciona-
mento desses programas le-
vou diversos países,  entre
eles o Brasil, a debater limi-
tes para o rastreamento de
comunicações. Coincidência
ou não, o alerta de um ata-
que iminente,  em meio às
discussões, pode mostrar o
lado positivo da ação de es-
pionagem norte-americana.
“Isso pode, sim, desviar o fo-
co e, ao mesmo tempo, justi-
ficar o aparato de seguran-
ça”, analisa Wahl.

Washington organiza voo para levar pessoal diplomático do Iêmen e orienta os 
cidadãos americanos a deixarem o país. Alerta antiterrorista é seguido pelo Reino Unido

JAPÃO

DA REDAÇÃO

Milhares de pessoas se reu-
niram, ontem, no Memorial
da Paz de Hiroshima para
lembrar o 68º aniversário do
lançamento da bomba sobre
a cidade japonesa, durante a
Segunda Guerra Mundial.
Idosos sobreviventes do bom-
bardeio, autoridades e dele-
gados estrangeiros observa-
ram um minuto de silêncio às
8h15 (20h15 de segunda-fei-
ra, em Brasília) – a hora da ex-
plosão que converteu a cida-
de em um inferno nuclear. 

O bombardeiro america-
no batizado de Enola Gay
lançou a bomba atômica em
6 de agosto de 1945, em uma
ação decisiva para acabar
com a guerra. O ataque ma-
tou 140 mil pessoas até de-
zembro do mesmo ano. Três
dias depois, outro avião des-
pejou um artefato nuclear
sobre o porto de Nagasaki,
matando 70 mil pessoas.

Ainda ontem, líderes japo-
neses batizaram o maior na-
vio de guerra já lançado pelo
Japão desde o fim da Segun-
da Guerra Mundial, no mo-
mento em que o governo em
Tóquio toma medidas para
ampliar suas forças de defesa
diante da preocupação com
a China e a Coreia do Sul. O
navio, um porta- helicópte-
ros de 248m, é capaz de aco-
modar nove aeronaves.

Os bombardeios de Hi-
roshima e Nagasaki precipi-
taram a capitulação do Japão
e o fim do conflito, em 15 de
agosto de 1945. Após a vitória
do Partido Liberal Democra-
ta nas eleições legislativas de
dezembro de 2012, o governo
japonês advertiu que não va-
cilaria em recorrer à força no
caso de desembarque chinês
nas Ilhas Senkaku, um arqui-
pélago desabitado 200km a
noroeste da costa de Taiwan,
que Pequim reivindica sob o
nome de Diaoyu.

População se reúne 
para lembrar Hisroshima

IRÃ

» GABRIELA FREIRE VALENTE

Com o desafio de tentar
aliviar as sanções interna-
cionais, o presidente do Irã,
Hassan Rowhani, afirmou
que seu governo está deter-
minado em levar negocia-
ções “substantivas e sérias”
com os países ocidentais
em relação ao polêmico
programa nuclear iraniano.
Em sua primeira entrevista
coletiva depois de o cargo,
no último fim de semana,
Rowhani se disse pronto ao
diálogo “sem perda de tem-
po”,  mas descartou abrir
mão do projeto atômico.
“Ninguém disse no Irã que
abandonaremos o enrique-
cimento de urânio. Está cla-
ro que é um direito inalie-
nável  do Irã”,  declarou o
presidente. 

Considerado um político
moderado, Rowhani afir-
mou que o programa nu-
clear iraniano é uma ques-
tão nacional e que o gover-
no insistirá no direito de
desenvolvê-lo, de acordo
com as normas internacio-
nais.  Ele  sustenta que,
quando os ocidentais se dis-
puserem a dialogar,  as
“preocupações” com rela-
ção ao projeto desaparece-
rão em breve. 

O presidente criticou as
“atitudes contraditórias” do
governo americano – que,
apesar de ter declarado que
o novo mandatário seria um
“parceiro de boa vontade”
na busca por uma solução
pacífica para a questão nu-
clear, anunciou nova roda-
da de sanções contra o Irã,
dois meses atrás. “Isso mos-
trou que alguns oficiais
americanos ainda não têm
uma compreensão adequa-
da da realidade iraniana,
bem como da eleição nacio-
nal e da mensagem trans-
mitida por ela”,  disse Ro-
whani. “O que importa a nós
é a resposta da administra-
ção dos EUA em ações e não
em pronunciamentos. Mo-
nitoraremos todas as ações
do governo americano e,
certamente, vamos forne-
cer uma resposta apropria-
da e similar para práticas
construtivas e significativas
ações, se houver alguma”,
completou. 

Na segunda-feira,  um
grupo de senadores dos EUA
mobilizou-se para pedir no-
vas sanções ao presidente
Barack Obama, fato lamen-
tado por Rowhani. Para Már-
cio Scalércio, especialista
em Oriente Médio da Ponti-
fícia Universidade Católica

do Rio de Janeiro (PUC-RJ),
o sinal enviado pelos con-
gressistas é um indício da
dificuldade que o novo líder
iraniano vai enfrentar para
reduzir os embargos, que
minam a economia local.
“Existe um consenso das li-
deranças americanas e de
seus aliados de que a possi-
bilidade de o Irã ter autono-
mia no processo de enri-
quecimento nuclear é ina-
ceitável”, observa. 

Scalércio explica que,
apesar de o Tratado de Pro-
liferação de Armas Nuclea-
res, do qual o Irã é signatá-
rio, assegurar o direito de
qualquer país desenvolver
um programa nuclear para
fins pacíficos, como Teerã
afirma ser o caso iraniano,
as nações que compactuam
desse “consenso” tentarão
encontrar formas de difi-
cultar o projeto do Irã. Sca-
lércio especula que o desejo
do regime islâmico se resu-
me em dominar todo o pro-
cesso de construção da ar-
ma atômica, caso sua fabri-
cação seja eventualmente
necessária. “Se o Irã provar
que domina a tecnologia,
isso pode causar um dese-
quilíbrio de poderes na re-
gião”, avalia o estudioso. 

Ontem, o governo de Is-
rael pediu o aumento das
pressões sobre o Irã. Para o
premiê Benjamin Ne-
tanyahu, uma arma atômi-
ca em poder do regime ira-
niano representaria uma
“ameaça vital” contra Israel.
“Eu já disse, e repetirei, por-
que isso precisa ser enten-
dido: se vocês relaxarem a
pressão, eles vão até o fim.
Vocês devem manter a pres-
são”, declarou Netanyahu. 

Rowhani quer negociar
com nações ocidentais

ARGENTINA

» RODRIGO CRAVEIRO

Por volta das 9h30 de on-
tem, a fotógrafa María Luisi-
na Irusta, 31 anos, sentiu a
terra tremer e viu os vidros
das janelas de alguns prédios
estilhaçarem, enquanto fazia
compras no centro de Rosa-
rio, cidade de 1,1 milhão de
habitantes situada a 306km
ao norte de Buenos Aires. “Eu
pensei que fosse um atenta-
do. Chamei as ambulâncias e
me disseram que já estavam a
caminho”,  contou à re-
portagem. A três quadras da-
li, na Rua Salta, uma explosão
tinha acabado de destruir um
prédio de 10 andares. 

A tragédia, provocada por
um vazamento de gás, deixou
pelo menos oito mortos – cin-
co mulheres e três homens –
e 63 feridos. Havia, no entan-
to, a expectativa de aumento
no número de vítimas. A fa-
chada do edifício ruiu, tor-
nando possível ver da rua o
interior dos apartamentos e
as varandas destruídas. “Mi-
nha mãe vive a 50m dali. Sua
casa ficou destruída pela on-
da expansiva, e os bombeiros
não a deixaram se aproximar”,
afirmou María Luisina. 

De acordo com a France-

Mortes após explosão em prédio 

“A República
Islâmica tem uma
séria vontade
política para
resolver a questão
(nuclear),
preservando os
direitos do Irã e, ao
mesmo tempo, as
preocupações da
outra parte
(ocidente).”

Hassan Rowhani 
Presidente iraniano

Soldados revistam carro em uma avenida da capital, Sanaa: desenvoltura das ações da Al-Qaeda coloca o país sob segurança máxima

Malvinas

Kirchner apresenta reivindicação

Presse, horas depois do aci-
dente, gritos ainda podiam ser
ouvidos vindos dos escom-
bros. O diário argentino La
Nación informou sobre a exis-
tência de 10 desaparecidos e
de pessoas presas nos andares
superiores. “Isso é impressio-
nante. Nunca vi algo assim em
Rosario, me lembra as ima-
gens da Amia”, disse à mesma
agência Germán Martínez, 40
anos, funcionário de um escri-

tório próximo. Em 1994, a de-
tonação de um carro-bomba
diante da sede da Associação
Mutual Israelita Argentina
(Amia), em Buenos Aires, dei-
xou 84 mortos e 300 feridos. 

Apoio

O governador da província
de Santa Fe, Antonio Bonfatti,
visitou o local da explosão,
em Rosario, colocou toda a

infra-estrutura à disposição e
disse ao Clarín que o inciden-
te é “uma página negra” na
história da cidade. “Este é o
momento de avaliar e tomar
decisões. Tem que haver res-
ponsáveis”, declarou Bonfat-
ti. A presidente da Argentina,
Cristina Fernández de Kirch-
ner, enviou à região o secretá-
rio de Segurança Nacional,
Sergio Berni, e o ministro da
Defesa, Agustín Rossi.

A presidente da Argentina,
Cristina Kirchner, apresentou
ao Conselho de Segurança da
ONU a reivindicação de seu
país pela soberania das Ilhas
Malvinas, alvo de disputa com
o Reino Unido. "Não se trata de
capricho. Simplesmente dize-
mos que queremos que a reso-
lução das Nações Unidas seja
cumprida e que ambos os paí-
ses sentem à mesa para discu-
tir a questão", afirmou Kirch-
ner, em discurso durante deba-
te sobre cooperação entre orga-

nismos regionais, organizado
pela presidência temporária
de seu país, no órgão máximo
das Nações Unidas. "Não que-
ro criar polêmica", enfatizou.

Reino Unido

O discurso de Kirchner foi
acompanhado pelo embaixa-
dor do Reino Unido na ONU,
Lyall Grant, cujo país é mem-
bro permanente, com direito
a veto, no Conselho de Segu-
rança. A presidente argentina

falou sobre  a  questão das
Malvinas  ao referir-se  aos
problemas de funcionamento
das Nações Unidas e à neces-
sidade de mudanças para tor-
ná-la mais eficaz. Kirchner
lembrou que existe uma si-
tuação de "conflito" entre a
Argentina e  o Reino Unido
pelo não respeito à resolução
nº 2.065 da ONU, de 1965,
que fala sobre a soberania do
arquipélago do Atlântico Sul
e que pede que as duas partes
negociem. (R.C)

Retirada no Iêmen

ESTADOS UNIDOS
ABDULLAH/REUTERS
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A30. 




