
O presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, cancelou uma reu-
nião marcada com o presidente
russo, Vladimir Putin, prevista pa-
ra ocorrer no próximo mês em
Moscou. O governo Obama tem
manifestado repetidamente de-
cepção com a decisão da Rússia de
conceder asilo temporário ao ex-
prestador de serviço de uma agên-
cia de espionagem dos EUA
Edward Snowden, rejeitando os
apelos dos EUA para que ele fosse
entregue e pudesse assim enfren-
tar acusações criminais, incluin-
do a de espionagem. A Rússia afir-
mou, por meio de um assessor do
Kremlin, que a decisão de Obama
é decepcionante e fica claro que es-
tá ligada a Snowden.

A Casa Branca, em um comuni-
cado, disse que valorizava “con-
quistas alcançadas” entre a Rús-
sia e os Estados Unidos, mas citou
a “falta de progresso” em uma sé-
rie de outras questões, “como a de-
fesa contra mísseis e o controle de
armas, o comércio e as relações co-
merciais, questões globais de segu-
rança, e direitos humanos e da so-
ciedade civil.”

“A decisão decepcionante da
Rússia em conceder asilo temporá-
rio a Edward Snowden também
foi um fator que consideramos na
avaliação do estado atual da nossa
relação bilateral”, diz o comunica-
do oficial.

Obama planeja acrescentar
uma parada na Suécia como parte
de sua viagem à cúpula do G20 no
início de setembro, disse um fun-
cionário do governo americano.

Na terça-feira, Obama confir-
mou que iria à Rússia neste outo-
no (Hemisfério Norte), para a cú-
pula do G20 em São Petersburgo,
mas disseestar “decepcionado”
com a decisão de Moscou sobre
Snowden.

O senador democrata Charles
Schumer elogiou a decisão de Oba-
ma de cancelar a cúpula bilateral
com Putin. “O presidente tomou
claramente a decisão certa. O pre-
sidente Putin está agindo como
um valentão de pátio da escola e
não merece o respeito que uma cú-
pula bilateral teria concedido a
ele”, disse o democrata de Nova
York em comunicado.

A decisão do presidente Barack
Obama é decepcionante, mas ele
ainda é bem-vindo na Rússia, dis-
se um importante assessor de polí-

tica externa do Kremlin. “Esta-
mos decepcionados com a decisão
do governo norte-americano de
cancelar a visita do presidente
Obama a Moscou planejada para o
início de setembro”, disse o asses-
sor de política externa de Putin,
Yuri Ushakov, a repórteres.

“Está claro que a decisão se de-
ve à situação em torno do ex-fun-

cionário dos serviços especiais
dos EUA Snowden, que não cria-
mos”, acrescentou.

A Rússia concedeu asilo tempo-
rário a Edward Snowden na sema-
na passada, rejeitando os apelos
dos EUA para extraditá-lo.

Ushakov disse que a rixa sobre
Snowden entre os antigos inimi-
gos da Guerra Fria mostra que Wa-

shington não trata a Rússia como
parceira igual e reiterou a postura
de Moscou de que não poderia en-
tregar o norte-americano de 30
anos porque Rússia e Estados Uni-
dos não têm um acordo bilateral
de extradição.

“Ao longo dos anos, os america-
nos evitaram assinar um acordo
de extradição (com a Rússia) e

constantemente recusaram nos-
sos pedidos para extraditar indiví-
duos que cometeram crimes na
Rússia, referindo-se à falta de tal
acordo”, ele disse.

Yuri Ushakov acrescentou que
o convite da Rússia para Obama
visitar o país ainda estava em vi-
gor. SusanHeavey eAlexei Anishchuk,
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Concessão de asilo pela Rússia a Edward Snowden, ex-prestador de serviço de uma agência de espionagem

americana, faz presidente dos EUA suspender encontro com Putin após reunião do G20, em São Petersburgo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 ago. 2013, Mundo, p. 28.




