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O regime sírio enfrenta
o aumento de pres-
sões internacionais no
dia seguinte às denun-

cias de uso de armas químicas
na região de Ghouta, um su-
búrbio de Damasco. Na quin-
ta-feira, o chanceler francês,
Laurent Fabius, defendeu uma
resposta "com força" da co-
munidade internacional, caso
seja comprovado o uso de ar-
senal não convencional pelo
Exército sírio. O ministro ad-
vertiu para o risco de impuni-
dade ao regime de Bashar Al-
Assad e afirmou que, se o Con-
selho de Segurança das Na-
ções Unidas não agir, "outros
caminhos" seriam tomados.
"Teria de haver uma reação
com força na Síria, mas não há
dúvidas sobre o envio de tro-
pas", disse Fabius. 

O pedido de intervenção foi
endossado pelo chefe da di-
plomacia turca, Admet Davu-
toglu, ao alegar que "todas as
linhas vermelhas foram cruza-
das". No Brasil, o ministro das
Relações Exteriores, Antônio
Patriota, destacou o fracasso
nas tentativas de pôr fim à
guerra civil. "A comunidade
internacional não consegue se
organizar de forma a eficaz pa-
ra dar um basta e contribuir
para um equacionamento di-
plomático e político pela via
do diálogo e da paz", declarou,
em pronunciamento na Co-
missão de Relações Exteriores
da Câmara.

Patriota expressou grande
preocupação com a situação,
mas classificou como precipi-
tado apontar culpados do su-
posto ataque químico, que te-
ria deixado mais de 1,3 mil
mortos, e salientou a necessi-
dade de investigação por uma
comissão independente. "A
confirmação do uso de armas

químicas traz uma nova di-
mensão, ainda mais preocu-
pante e grave, ao conflito", dis-
se o chanceler. O pedido para
que as equipes da ONU apu-
rem o caso também foi feito
pelo governo russo. 

A ONU solicitou formal-
mente ao governo sírio autori-
zação para o trabalho de seus
especialistas e declarou que
espera uma rápidamente res-
posta positiva. A representan-
te da organização para a ques-
tão do desarmamento, Angela
Kane, será enviada à capital
síria. Foi após a primeira visita
de Kane a Damasco que Al-As-
sad autorizou investigações
da ONU, que ainda está no
país, em outros três casos.
Uma fonte de segurança do
governo sírio, que nega a au-
toria do bombardeio, afirmou
à agência France-Presse que
usar arsenal químico na pre-
sença de inspetores da ONU
seria um "suicídio político".
Na quinta-feira, o Exército sí-
rio atacou zonas controladas
por opositores nas proximida-

des de Damasco, incluindo lo-
cais atingidos na véspera. 

Sem determinação 

O governo americano ado-
tou na quinta-feira uma postu-
ra mais cautelosa, ao afirmar
que, "no momento", não é pos-
sível "determinar definitiva-
mente se foram usadas armas
químicas". De acordo com Jen-
nifer Psaki, porta-voz da diplo-
macia dos EUA, o presidente
Barack Obama ordenou que os
serviços de inteligência reu-
nam relatórios sobre o caso. 

Na avaliação de Fernando
Padovani, professor de relações
internacionais da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing
(ESPM) e da Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro (UERJ), o
teor das reações sobre o caso é
reflexo do posicionamento de
cada país quanto ao governo
Al-Assad e seus interesses geo-
políticos. Ele explica que os
americanos até são a favor de
uma intervenção militar, mas
este não seria o momento. "Eles

já tiveram problemas no Iraque
e no Afeganistão, e não têm es-
se fervor de abrir um novo
front", ponderou. 

Israel acusou o Irã de usar o
país como campo de "teste" pa-
ra armas de destruição em mas-
sa. "Os últimos eventos mos-
tram que não podemos deixar
que os regimes mais perigosos
adquiram as armas mais pode-
rosas do mundo", alertou o pre-
miê israelense, Benjamin Ne-
tanyahu, em referência ao pro-
grama nuclear iraniano. Pado-
vani crê ser "improvável" que
gases tóxicos tenham sido usa-
dos pelo governo sírio. 

Segundo ele, Al-Assad sabe
que a utilização desse arsenal
seria o único pretexto, segundo
o direito humanitário interna-
cional, para uma intervenção
militar. "É muita coincidência
que um novo ataque surja três
dias após a chegada de inspe-
tores da ONU", observou. Para
ele, França e Reino Unido esta-
riam se esforçando para carac-
terizar o ataque químico para
promover uma invasão no país. 

Pressão internacional
aumenta após ataque
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O ministro de Relações Ex-
teriores, Antonio Patriota, criti-
cou a decisão da Justiça do Rei-
no Unido de permitir que a
Scotland Yard (a polícia britâ-
nica) investigue o conteúdo
das informações armazenadas
nos equipamentos de David
Miranda, retidos por policiais
ingleses no último domingo. O
governo do premiê David Ca-
meron tem pouco mais de sete
dias para provar que os docu-
mentos levados pelo brasileiro
representavam "uma ameaça
genuína à segurança nacio-
nal", o que justificaria a posi-
ção dos agentes. Miranda foi
interrogado por nove horas, no
Aeroporto Internacional de
Heathrow, com base em uma
lei antiterrorismo. O brasileiro
é companheiro do jornalista
Glenn Greenwald, autor das
primeiras denúncias sobre o
programa de monitoramento
de comunicações usado pelos
Estados Unidos.

"Nada do que está ocorren-
do é satisfatório, a começar pe-
la detenção", declarou Patrio-
ta, ao ser informado da decisão
judicial. No começo da sema-
na, o Ministério das Relações
Exteriores enviou um pedido
formal ao Reino Unido para
que os bens de Miranda reti-
dos em Londres fossem devol-
vidos o mais rápido possível.
Em declaração na Comissão
de Relações Exteriores da Câ-
mara, o ministro reiterou a po-
sição do governo brasileiro de
que a atitude britânica foi "in-
justificável e contraproducen-
te". "Segundo o próprio David

Miranda, não foram dirigidas a
ele perguntas sobre terroris-
mo, o que não deixa de ser sur-
preendente, uma vez que a le-
gislação versa sobre terroris-
mo", afirmou o ministro.

A advogada de Miranda,
Gwendolen Morgan, come-
morou o que chamou de "vitó-
ria parcial". Uma liminar con-
cedida pela Alta Corte de Lon-
dres proíbe que os documen-
tos que estavam com o brasi-
leiro sejam analisados, copia-
dos ou divulgados dentro ou
fora do Reino Unido, a não ser
que tenham consequências
para segurança nacional. Por
meio de um comunicado, a
Scotland Yard, que examina o
material, afirmou que aprecia
a decisão da Corte de permitir
a investigação dos documen-
tos em busca de provas de seu
eventual risco. "Uma análise
inicial identificou material al-
tamente sensível, cuja divulga-
ção poderia colocar vidas em
perigo", diz a nota.

Monitoramento

Documentos divulgados
pelo governo dos EUA, nos ter-
mos da Lei de Liberdade de In-
formação do país, revelaram
que a Agência de Segurança
Nacional (NSA, da sigla em in-
glês) monitorou ilegalmente
cerca de 56 mil comunicações
eletrônicas domésticas anuais.
A agência recolheu entre 20 e
25 milhões de e-mails durante
2008 e 2011.O Tribunal de Vigi-
lância de Inteligência Estran-
geira, que analisou a prática,
declarou que a NSA violou a
Constituição do país.

DA REDAÇÃO

"Eu sou Chelsea Manning.
Eu sou uma mulher." Lido na
quinta-feira em um programa
de tevê, o anúncio é mais uma
revelação do soldado america-
no Bradley Manning, respon-
sável pelo vazamento de mais
de 700 mil documentos do go-
verno norte-americano ao Wi-
kiLeaks. Manning foi conde-
nado, na quarta, a 35 anos de
prisão. Um dia depois, fez a
polêmica declaração.

A carta foi lida pelo advoga-
do David Coombs. Manning
escreveu ainda que quer ser
chamado pelo novo nome e
iniciar uma terapia hormonal.
O Exército informou que a pri-
são militar de Fort Leavenwor-
th, onde ele está, não fornece
tratamento para a mudança

de sexo. Segundo Justin Platt,
porta-voz do Pentágono, lá,
"todos os presos são conside-
rados soldados e tratados co-
mo tal, com acesso a profissio-
nais de saúde mental, (…) as-
sistentes sociais e cientistas
comportamentais."

Manning terá de cumprir
um terço da pena antes de so-
licitar liberdade condicional.
No julgamento, a defesa ale-
gou que ele sofre de transtor-
no de identidade de gênero e
que estava sob forte estresse
psicológico quando enviou os
arquivos ao WikiLeaks. Segun-
do Coombs, o soldado não fez
o anúncio para ser transferido
a uma prisão feminina. "Penso
que o objetivo final é estar
confortável em sua pele e ser a
pessoa que ela nunca teve a
oportunidade de ser."

Patriota critica decisão
da justiça britânica

Manning diz que é mulher
e pede ajuda para terapia

JULGAMENTO 
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Protagonista de um escân-
dalo que abalou o Partido Co-
munista chinês em 2012, o ex-
dirigente partidário Bo Xilai, 64
anos, começou na quinta-feira
a ser julgado por corrupção ati-
va, suborno e abuso de poder.
Ele negou a acusação de que
teria recebido dinheiro do em-
presário Tang Xiaolin. Bo, po-
rém, já havia admitido o rece-
bimento do suborno à comis-
são disciplinar do Partido Co-
munista, mas alegou na quin-
ta-feira que o depoimento foi
feito "contra a sua vontade". 

Ex-dirigente das metrópo-
les Dalian (nordeste) e Chon-
gqing (sudoeste), Bo é acusa-
do de ter recebido com a mu-
lher, Gu Kailai, e o filho, Bo
Guagua, 21,79 milhões de
yuans (US$ 3,6 milhões de dó-
lares) de Tang Xiaolin e do tam-
bém empresário Xu Ming. Ele
vai responder ainda pelo des-

vio de cinco milhões de yuans
de recursos públicos e por ter
tentado impedir uma investi-
gação criminal contra Gu Kai-
lai, considerada culpada, em
agosto de 2012, pelo assassi-
nato do empresário britânico
Neil Heywood, que era amigo
do casal. 

Os atos atribuídos a Bo
aconteceram de 1999 ao início
de 2012. Ele foi destituído do
cargo e detido em março deste
ano, comprometendo os pla-
nos de utilizar o bom momen-
to de Chongqing, a metrópole
que governava com rigidez,
como trampolim para chegara
ao Executivo central chinês. O
caso Bo Xilai pesou também
no 18º congresso do PC chi-
nês, no ano passado, quando
houve uma renovação no co-
mando do país.

A previsão é de que o julga-
mento, o mais político das úl-
timas décadas na China dure
dois dias. 

Ex-líder chinês nega 
ter recebido suborno

BASSAM KHABIEH/REUTERS

Ativistas usam máscaras ao examinarem corpos em busca de provas do uso de armas químicas

França pede reação ‘com força’ da comunidade internacional, em caso de comprovação
de uso de armas químicas pelas forças sírias. Brasil teme nova dimensão do conflito

EGITO

DA REDAÇÃO

O ditador que comandou o
Egito com mão-de-ferro por três
décadas e permaneceu na pri-
são por dois anos é um homem
quase livre. Pelo menos por en-
quanto. Aos 85 anos, Hosni Mu-
barak deixou a penitenciária de
Tora em um helicóptero e foi le-
vado ao hospital militar de Maa-
di, um subúrbio do Cairo. Com
os tradicionais óculos de sol e
camiseta branca, Mubarak ficou
o tempo todo sobre uma maca,
cercado por soldados, e manti-
nha as mãos atrás da cabeça. 

Na noite de quarta-feira, um
decreto assinado pelo primeiro-
ministro e vice-governador mi-
litar, Hazem El Beblawi, deter-
minou que o ex-líder ficará sob
prisão domiciliar, apesar de o
tribunal ter ordenado a sua li-
bertação em um processo de
corrupção. A manobra teria si-
do exigida pelo movimento po-
pular juvenil Tamaroud para
impedir que novos protestos se
espalhassem por todo o país.
No próximo domingo, Mubarak
voltará a enfrentar a Corte – des-
sa vez, por três acusações: a
morte de manifestantes entre
janeiro e fevereiro de 2011, du-
rante a Primavera Árabe, e ou-
tros dois casos de corrupção. 

Professor de medicina da
Universidade do Cairo, o egíp-
cio Abdel Meguid Kassem, 47
anos, minimizou a saída de Mu-
barak da prisão. “Esta é uma de-

cisão judicial. No Egito pós-re-
volucionário, eu espero que a
Justiça se torne independente,
sem ser influenciada por orien-
tação política", afirmou à repor-
tagem, por meio da internet. Se-
gundo ele, muitos egípcios não
consideram o ditador um tema
sensível. “Mais importante é
movermos adiante no roteiro
político do país. Mubarak é his-
tória”, garantiu ele. 

A libertação de Mubarak
ocorre no momento em que o
Exército e a polícia se engajam
numa violenta repressão contra
manifestantes e partidários de

Morsy – o primeiro presidente
eleito democraticamente do
Egito, que ascendeu ao poder
após a renúncia do ditador.
Também no domingo, a Justiça
começará a julgar o guia supre-
mo da Irmandade Muçulmana,
Mohamed Badie, e seus dois as-
sessores, Khairat Al-Chater e
Rachad Bayoumi. Ambos de-
vem responder por "incitação à
morte" dos opositores de Mor-
sy. Em uma semana, quase mil
pessoas morreram no país, em
sua maioria simpatizantes do
presidente deposto. 

A Irmandade Muçulmana

convocou para sexta-feira uma
manifestação em massa sob o
lema "Sexta-feira dos Mártires".
As marchas partirão das mes-
quitas do Cairo e de Gizé após a
oração do meio-dia (hora local).
"Permaneceremos firmes no
caminho da derrota do golpe
militar", assegurou a Irmanda-
de, por meio de um comunica-
do. Na quinta-feira, um inte-
grante do movimento islâmico
palestino Hamas revelou que o
Egito reabrirá a passagem de
Rafah para a Faixa de Gaza. A
fronteira ficará aberta quatro
horas por dia.

REUTERS

Hosni Mubarak, de 85 anos, é transferido para hospital militar em um helicóptero: liberdade próxima

Mubarak deixa prisão sobre maca

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23, 24 e 25 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A-22.




