
Morrem até as pombas da paz 

 

 
 

O presidente norte-americano Barack Obama rejeitou a oferta do regime sírio de Bashar Assad 

de permitir o acesso de inspetores das Nações Unidas, atualmente em missão no país, às 

áreas atingidas pelos ataques supostamente químicos da semana passada, nas imediações da 

capital Damasco.  

 

A Síria anunciou ontem que autorizaria a visita dos peritos da ONU  aos arredores da capital, 

onde a oposição acusa o regime de ter utilizado armas de destruição em massa contra 

combatentes e civis. 

 

Para a Casa Branca, porém, o gesto veio tarde demais para ser confiável. O secretário de 

Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, declarou que o governo norte-americano ainda está 

avaliando se usará a força militar no país, em resposta ao suposto ataque com armas 

químicas. 

 

Falando a repórteres em Kuala Lumpur, capital da Malásia, Hagel se recusou a dizer que 

medidas os Estados Unidos estudam adotar. Ele adiantou, porém, que o governo está 

considerando vários fatores, o que inclui uma avaliação da Inteligência sobre o ataque na Síria, 

bem como o que ele chamou de questões legais e relacionadas ao apoio internacional para 

eventual intervenção militar. 

 

Em reunião com sua equipe de segurança nacional realizada anteontem, Obama recebeu um 

estudo detalhado das opções de resposta que solicitou aos EUA e aos seus parceiros 

internacionais, caso se conclua que a Síria está envolvida numa guerra química mortal. 

 

Os comentários feitos por um alto oficial do governo sinalizaram que os EUA não descartaram 

a possibilidade de um confronto, apesar dos esforços de Damasco para aliviar as tensões: "Se 

o governo sírio não tinha nada a esconder e queria provar ao mundo que não usou armas 

químicas, ele teria cessado os ataques na área e dado acesso imediato à ONU cinco dias 

atrás", disse o alto oficial. "Na atual conjuntura, a decisão do regime de conceder acesso à 

equipe da ONU foi tomada tarde demais para ser crível, inclusive porque as evidências 

disponíveis foram significativamente danificadas, como resultado dos persistentes bombardeios 

e outras ações intencionais do regime nos últimos dias", acrescentou o alto funcionário do 

governo Obama. 

 

Ele também informou que, tomando como base o número de vítimas reportado e o relato dos 

sintomas apresentados pelas pessoas mortas e feridas, "há muito pouca dúvida, neste 

momento, de que armas químicas não tenham sido usadas pelo regime sírio contra a 

população civil". 

 

EVIDÊNCIAS - William Hague, ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, divide a 

mesma opinião. Para ele, "algumas evidências do uso de armas químicas na Síria, na semana 

passada, já podem ter se deteriorado e outras podem ter sido adulteradas". 
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"Agora, temos de ser realistas sobre o que a equipe da ONU pode conseguir", declarou Hague, 

enquanto uma missão de  inspetores se prepara para vasculhar os subúrbios de Damasco, 

onde ocorreram os ataques químicos, em meio à promessa de um cessar-fogo  por parte da 

Síria. "Já há muitas evidências, e todas elas apontam para uma direção." 

 

Depois de conversar com o primeiro ministro britânico David Cameron, o presidente da França, 

François Hollande, também reconheceu que existem evidências indicando que o ataque de 21 

de agosto na Síria foi de natureza química: "Tudo leva a crer que o regime sírio foi responsável 

por esse ato indescritível", assinalou Hollande, lembrando que tanto a França como o Reino 

Unido "condenam sem reservas o uso de armas químicas na Síria". 

 

Hollande também afirmou que ele e David Cameron concordaram em manter novos contatos 

para avaliar como  responder a esse "ato intolerável", que a França está  determinada a "não 

deixar impune". 

 

Em resposta à esta enxurrada de acusações da comunidade internacional, a Rússia reagiu 

emitindo comunicado no qual afirma que atribuir culpa antecipadamente pelo suposto ataque 

de armas químicas ao regime sírio seria um "erro trágico". 

 

"Recomendamos fortemente àqueles que tentam impor sua opinião de especialistas à frente 

dos resultados de uma investigação da ONU não cometam erros trágicos", declarou em nota o 

Ministério das Relações Exteriores. 

 

XEQUE-MATE - "Chegou a hora de fazer um esforço conjunto para tirar todas as armas 

químicas da Síria", disse o presidente de Israel, Shimon Peres, sem detalhar se isso deveria 

ser feito através de uma operação militar ou não. 

 

Em discurso para milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, o papa Francisco 

renovou ontem o apelo ao diálogo e pediu que as forças sírias e os rebeldes deponham suas 

armas. O papa também declarou que ficou perturbado diante das "terríveis imagens" de 

atrocidades ocorridas na Síria. 

 

FOME E SEDE - Dias depois de o suposto ataque com gás ter matado centenas de pessoas na 

zona rural de Damasco, moradores dos arredores dão provas de estar com medo de que o 

suprimento de água e comida da cidade esteja contaminado. Eles também não sabem se 

devem manter portas e janelas  de casa abertas ou fechadas, e por quanto tempo o veneno 

ficará ativo no ar. 

 

O envenenamento com gás atingiu a área de Ghouta, onde centenas de hectares de terras 

agrícolas fornecem hortaliças, carne e laticínios para a população de 3 milhões de pessoas de 

Damasco. 

 

Não está claro ainda que tipo de veneno ou mistura de venenos provocou a morte das vítimas 

e as autoridades sírias tampouco esclareceram até o momento se a população precisa tomar 

cuidados especiais para se proteger de eventuais contaminações.   

 

O gás sarin, que os Estados Unidos e a França acreditam ter sido usado anteriormente em 

incidentes menores na Síria, se mistura com a água. As pessoas ficam expostas a ele 

simplesmente ao tocar ou beber água contaminada, de acordo com a página na internet do 

Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano. As vítimas também sofrem 

sequelas ao ingerir comida contaminada. Esta não é a primeira vez que a Síria mergulha num 

ataque químico. 

 

De acordo com arqueólogos da Universidade de Leicester, a mais antiga evidência arqueológica 

da queima de betume e enxofre, que geram compostos tóxicos quando misturados ao fogo, 

data do século III, quando 20 soldados romanos foram mortos enquanto escavavam um túnel 

na cidade de Dara-Europos. 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 24, 25 e 26 ago. 2013. Economia, p. 7. 
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