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No dia 19 de agosto de 2003,
um caminhão estacionado
diante do escritório de Sér-
gio Vieira de Mello no Hotel
Canal, sede da ONU em Bag-
dá, fez aquela seção do edifí-
cio vir abaixo. Sem equipa-
mentos de resgate, treina-
mento ou ajuda dos america-
nos, dois soldados tentaram
retirar o brasileiro dos es-
combros, mas não consegui-
ram localizá-lo. Um inquéri-
to foi aberto e falhas no sis-
tema de segurança da entida-
de internacional foram des-
cobertas. / J.C.
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(1) Passagens aéreas nacionais: os valores apresentados são por pessoa, somente de ida, podendo ser com saída de São Paulo ou Campinas dependendo da companhia aérea, não incluem taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço e são sempre “a partir de”. Válidos para embarques 
na baixa temporada. Destinos Rio de Janeiro, Brasília e Maceió são operados pela Tam Linhas Aéreas. Forma de pagamento: em até 6x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex. Parcela mínima de R$ 35,00. Destino Curitiba é operado pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Forma 
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aéreas internacionais: os valores apresentados são por pessoa, de ida e volta, com saída de São Paulo, não incluem taxas de embarque e/ou impostos e taxa de serviço e são sempre “a partir de”. Válidos para embarques na baixa temporada. Destino Bangkok é operado pela Qatar Airways. Forma 
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MasterCard e Amex. Válido para compras até 31/08/2013. Destino Orlando é operado pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Forma de pagamento: em até 10x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex. Válido para compras até 01/09/2013 e retornos até 28/11/2013. Destinos Montevidéu 
e Nova York são operados pela Tam Linhas Aéreas. Forma de pagamento: em até 5x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex. Tarifa de Nova York válida para compras até 20/08/2013, embarques a partir de 21/09/2013 e retornos até 31/12/2013. Destino Londres é operado pela 
TAP. Forma de pagamento: em até 5x sem juros nos cartões de crédito Visa, MasterCard e Amex. Válido para compras até 31/08/2013. (3) Hotéis: todos os valores apresentados são por pessoa em acomodação dupla, e não incluem taxas e impostos, e são sempre “a partir de”. Ofertas válidas até 
26/08/2013, exceto feriados. Datas de hospedagens, alterações e ofertas sujeitas a disponibilidade de lugares no ato da reserva do hotel, sem prévio aviso. Pagamento em até 12x sem juros válido apenas para os cartões MasterCard e American Express e com juros nos cartões de crédito Visa e Diners. 
A possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros está disponível no site e é limitada a alguns hotéis. Valores anunciados “a partir de”. Preços anunciados em dólares convertidos ao câmbio referencial de US$ 1,00 = R$ 2,2722 do dia 13/08/2013 e serão convertidos com base no câmbio do dia do 
fechamento da compra. Preços e condições sujeitos a disponibilidade e alterações sem aviso prévio, de acordo com os assentos promocionais nos voos, podendo, ainda, mudar segundo a data de saída, que é determinada exclusivamente por cada companhia aérea ou hotel. Demais regras, formas de 
pagamento, condições para reembolso e cancelamento, consultar o site www.decolar.com ou nossa central de atendimento. Ofertas válidas somente na data da publicação. Slogan “O melhor preço garantido” equivale à oferta das melhores tarifas em voos, não inclusos taxas de embarque 
e/ou impostos e taxas de serviço. Fotos e datas do buscador meramente ilustrativas. SLOGANS: “EU COMPRO COM O LÍDER” E “NÚMERO 1” REFEREM-SE À LIDERANÇA EM VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS NO PAÍS. FONTE: IATA/2012 - INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.

PELO BRASIL
HOTÉIS

TODAS AS DIÁRIAS SÃO POR PESSOA EM ACOMODAÇÃO DUPLA. TARIFAS NÃO INCLUEM TAXAS E IMPOSTOS.

 1.330   (2) 

BANGKOK    

A PARTIR DE

US$
 R$   3.022 

CAFÉ DA MANHÃ GRÁTIS CAFÉ DA MANHÃ GRÁTIS

PISCINA
WI-FI GRÁTIS ACESSO A DEFICIENTES

HOTEL HOTEL
ARACAJU JOÃO PESSOA
Aruanã Eco Praia Hotel Village Confort Hotel 

R$ R$

a partir de a partir de

 137
3  75  3 

COMPRE FÁCIL E VOE PELO MUNDO

PREÇOS ACIMA CORRESPONDEM AO VALOR DE IDA (UM TRECHO) DAS PASSAGENS AÉREAS, NÃO INCLUEM TAXAS DE EMBARQUE E/OU IMPOSTOS E TAXAS DE SERVIÇOS E SÃO SEMPRE “A PARTIR DE”. 
TARIFAS VÁLIDAS SOMENTE NA DATA DA PUBLICAÇÃO. EM ATÉ 10X SEM JUROS PARA PARCELAS MÍNIMAS DE R$ 35.
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MAIS NA WEB

N a história da ONU, poucos funcioná-
rios tiveram tanto prestígio e credibi-
lidade quanto Sérgio Vieira de Mello.

Carismático, ele mobilizava com paixão
seus colaboradores e dialogava igualmente
com todos os atores num conflito.

Quando um carro-bomba explodiu ao lado
do prédio da ONU em Bagdá, em 19 de agos-
to de 2003, Vieira de Mello e outros 21 funcio-
nários da entidade foram mortos, no que foi
considerado o pior ataque terrorista contra
as Nações Unidas. Pouco após, Kofi Annan,
secretário-geral da ONU, ordenou a retirada

de todo o seu pessoal do Iraque, declarando
que a ONU reveria sua presença em zonas de
conflito onde não houvesse segurança.

Vieira de Mello tinha em sua bagagem dé-
cadas de trabalho no Alto-Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados (Ac-
nur) – o mais capilar órgão da ONU em ter-
mos de presença de campo no mundo. Seu
gosto por estar em lugares difíceis parecia
proporcional ao sonho juvenil de resolver
os problemas do mundo. Ele deixou um le-
gado incomensurável. Dentre suas ações,
deve-se recordar: a repatriação terrestre de
360 mil refugiados cambojanos da Tailân-
dia (1993), sem que houvesse mortes; a ad-
ministração provisória do Kosovo, após a
intervenção da Otan na antiga Iugoslávia
(1999); e a condução bem-sucedida da admi-

nistração transitória do Timor Leste
(1999-2002), que inaugurou uma nova fase
da ONU, como construtora de países. Em
suas últimas funções exercidas cumulativa-
mente – como alto-comissário da ONU para
direitos humanos (2002-2003) e represen-
tante-especial do secretário-geral para o
Iraque (2003), Vieira de Mello enfatizou,
ainda que brevemente, sua atenção para o
diálogo com a sociedade civil e sua inclina-
ção por ações mais robustas da ONU, sob a
égide do emergente princípio da responsa-
bilidade de proteger.

Embora o reconhecimento mundial de
sua atuação tenha se dado no fim dos anos
90, Vieira de Mello foi tardiamente desco-
berto em seu próprio país, daí a importân-
cia de o Itamaraty, a sociedade civil e a aca-

demia brasileira celebrarem sua memória.
Vieira de Mello gostava de se qualificar

como um idealista-pragmático. Essa expres-
são, que contém duas qualidades, também
pode ser lida como uma fórmula para a
ONU atuar com mais eficácia num mundo
complexo, dadas as restrições impostas por
interesses nacionais das potências e a escas-
sa margem de manobra para resgatar a paz
em escombros de velhas e novas guerras.
Seria esse o traço de uma diplomacia da
ONU com identidade brasileira? É uma per-
gunta que ele parece ter deixado no ar.
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Pescadores espanhóis
protestam contra obra

Chefe de agência diz que
Irã tem 18 mil centrífugas
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ONU lembra ataque que
matou Vieira de Mello
Há 10 anos, atentado em Bagdá matou diplomata brasileiro e 21 funcionários,
expôs submissão de organismo a potências e travou sua ação em outras crises

Portal. A última
entrevista de Vieira

de Mello ao ‘Estado’
www.estadao.com.br/internacional

De saída do cargo, o chefe da
agência nuclear do Irã, Fe-
reydoun Abbasi Davani, afir-
mou que o país persa tem 18
mil centrífugas de enriqueci-
mento de urânio atualmente,
segundo informações publica-
das pela imprensa oficial irania-
na no sábado. A agência de notí-
cias Isna afirmou que 17 mil
equipamentos são de “primei-
ra geração”, 10 mil estão em
operação e 7 mil estão prontos
para começar sua atividade.

PARA LEMBRAR

Mais de 50 barcos pesqueiros
espanhóis participaram ontem
de um ato contra um recife arti-
ficial instalado por Gibraltar
em águas disputadas por Espa-
nha e Grã-Bretanha no Mar Me-
diterrâneo. Os pescadores di-
zem que os blocos de concreto
prejudicam sua atividade. Para
a colônia britânica, os profissio-
nais não deveriam atuar no lo-
cal. A crise tem provocado atri-
to entre Madri e Londres des-
de o início do mês.

Brasil descobriu tarde
diplomata inovador

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Há exatos 10 anos, um ataque
terrorista matou 22 funcioná-
rios das Nações Unidas em
Bagdá, entre eles o brasileiro
Sérgio Vieira de Mello, o che-
fe da missão da entidade in-
ternacional no Iraque, e dei-
xou cicatrizes na própria or-
ganização. O atentado expôs
a manipulação da ONU pelas
grandes potências e, segun-
do funcionários, ainda impe-
de sua participação mais efe-
tiva em outras crises.

Documentos aos quais o Es-
tado teve acesso indicam que
o ataque dividiu a história da
entidade. O atentado revelou o
risco de a ONU se associar a
potências, calou a entidade no
Iraque e deu um ponto final ao
que muitos dentro das Nações
Unidas chamaram de “Era da
Inocência” na organização –
que hoje organiza no Rio um
seminário em homenagem a
Vieira de Mello.

O então secretário-geral da
ONU, Kofi Annan, reagiu um
ano depois do ataque, chaman-
do a guerra no Iraque de “ile-
gal”. Como retaliação, veria o
governo americano revelar a
corrupção dentro da ONU,
ameaçando destitui-lo e, na
prática, marginalizando as Na-
ções Unidas das grandes deci-
sões mundiais.

Telegramas, relatórios e do-
cumentos revelam uma ONU
amedrontada, sem rumo e para-
lisada após o atentado. Em reu-
niões no dia 22 de agosto de
2006, o diplomata que substi-
tuiu o brasileiro, Ashraf Qazi,
admitia que a ONU “continua-
va a enfrentar ameaças signifi-
cativas”. Em maio de 2007, um
documento da diplomacia ame-
ricana afirmava: “As atividades
da missão da ONU no Iraque
estão estagnadas nos últimos
dois anos e o entusiasmo se eva-
porou”. “Os esforços humani-
tários, o treinamento e a re-
construção da sociedade civil
desapareceram”, reconhecia o
documento.

“Dentro da organização, a
bomba parecia ter de alguma
maneira prejudicado seriamen-
te o multilateralismo”, admitiu
ao Estado uma ex-funcionária
das Nações Unidas que pediu
para não ser identificada.

A entidade teria de esperar a
posse de Barack Obama para
que, em campo, as ações come-
çassem a mudar. Numa reu-
nião com a representante do
Conselho de Segurança Nacio-
nal americano, Samantha Po-
wer, o diretor do Alto-Comissa-

riado da ONU para Refugiados
no Oriente Médio, Radhouane
Nouicer, afirmou, em março de
2009: “A falta de capacidade de
tomar decisões está impedin-
do a ONU de ser ativa no Ira-
que. Chegou o momento de su-
perar 19 de agosto e começar a
trabalhar de novo”.

Ex-funcionários e mesmo di-
plomatas que ainda percorrem
os corredores da entidade ad-

mitem que a bomba ainda silen-
cia a capacidade de ação da
ONU na Síria, no Egito, no Afe-
ganistão e no próprio Iraque.

Bastidores. Em março de
2003, Vieira de Mello acabara de
assumir ocargo de alto-comissá-
rioda ONU para Direitos Huma-
nos em Genebra. Foi chamado
paraumarara reuniãocom opre-
sidente dos EUA, George W.

Bush, na Casa Branca. Semanas
depois, foi anunciado que o bra-
sileiro assumiria o cargo de re-
presentante da ONU no Iraque.
Sua nomeação foi permeada por
polêmicas. Ele recusou a oferta
duas vezes. Na terceira, atendeu
ao pedido de Annan.

A invasão do Iraque havia
ocorrido sem autorização da
ONU e, para os críticos, Bush
queria que Annan o ajudasse a
legitimar a ocupação. Vieira de
Mello comandou uma missão
sem mandato. O ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva chegou
a tentar impedir sua nomeação
– o Brasil era contra a guerra.

Em 20 de junho de 2003, Viei-
ra de Mello aproveitou uma pas-
sagem por Amã, na Jordânia, pa-
ra conversar com o chanceler
brasileiro, Celso Amorim. No
encontro, deixou claro que esta-
va preocupado. O pedido a Amo-
rim era para que o Brasil ajudas-

se a dar uma resposta multilate-
ral à missão da ONU no Iraque.

Um segundo atentado contra
a ONU meses depois do ataque
que matou Vieira de Mello faria
com que a entidade abortasse
sua missão e retirasse todos os
seus 600 funcionários do Ira-
que. Levaria quase um ano para
o substituto de Vieira de Mello
desembarcar em Bagdá.

Abu Musab al-Zarqawi, líder
da Al-Qaeda, assumiu anos de-
pois oatentado que matou o bra-
sileiro e reforçou o que os servi-
ços de inteligência suspeita-
vam:aONUhaviasetransforma-
do em alvo de terroristas, em ra-
zão da percepção de que estava
chancelando as ações de Bush.

Ação destruiu
sede em Bagdá

Leia mais na coluna Direto
da Fonte, de Sonia Racy

ASSUNÇÃO

Três dias depois da posse de
Horacio Cartes na presidência
do Paraguai, os corpos de cinco
seguranças de uma fazenda se-
questrados no sábado no De-
partamento de San Pedro – cer-
ca de 400 quilômetros ao norte
de Assunção – foram encontra-
dos ontem com sinais de execu-
ção. O crime foi atribuído a in-
tegrantes do Exército do Povo
Paraguaio, grupo guerrilheiro
que atua no norte do país.

A polícia disse que trocou ti-
ros com os guerrilheiros, que
balearam um agente das forças
oficiais. De inspiração marxis-
ta-leninista, o EPP seria res-
ponsável por 31 mortes – 21 de
civis e 10 de policiais – desde
2007. O ministro do Interior
paraguaio, Francisco de Var-
gas, afirmou que o presidente
lhe deu instruções para “atuar
com o máximo rigor”. As auto-
ridades locais afirmaram que a
fazenda atacada pela guerrilha
pertence ao brasileiro Renato
Recender. / AFP
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