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N as últimas 48 horas, membros do al-
to escalão do governo americano va-
zaram a informação dos planos de

lançamento de mísseis contra instalações
militares sírias em sinal de advertência a
Damasco, para que não volte a usar armas
químicas. No domingo, o senador Ben Cor-
ker disse que é iminente uma resposta ame-
ricana na Síria. “Acho que responderemos
de maneira cirúrgica”, disse.

Na segunda-feira, tudo indicava que o se-
cretário de Estado John Kerry cuidava dos
preparativos. Agora, o ex-funcionário da
Marinha que apresentou a proposta dos ata-
ques cirúrgicos afirma ao site The Cable
que tem dúvidas sobre o plano. Na sua opi-
nião, está se confiando excessivamente na

eficácia desses ataques sem que tenha havi-
do uma discussão dos objetivos que eles de-
vem alcançar.

“Ações táticas sem objetivos estratégicos
são inúteis e contraproducentes”, afirmou
Chris Harmer, analista do Instituto para o
Estudo da Guerra. “Nunca tive a intenção
de promover minha análise de ataque com
mísseis cruise, embora algumas pessoas te-
nham entendido assim. Deixei claro que es-
sa seria uma opção de baixo custo, mas a
questão mais ampla é que as opções de bai-
xo custo não são úteis, a não ser que este-
jam vinculadas a prioridades e objetivos es-
tratégicos”, afirmou. “Todo oficial num na-
vio pode lançar de 30 a 40 Tomahawks. Não
é difícil. A dificuldade está em explicar às
pessoas encarregadas do planejamento es-
tratégico como isto favorecerá os interes-
ses americanos.”

Em julho, Harmer preparou um estudo
mostrando que os EUA poderiam infligir
amplos danos a importantes instalações
militares sírias. “Isto poderia ser feito de

maneira rápida, fácil, sem qualquer risco
para o pessoal americano e a um custo rela-
tivamente menor”, disse. O estudo conven-
ceu os falcões do Congresso, frustrados
com as opções apresentadas pelas Forças
Armadas, que exigiam um envolvimento
maior a um custo na casa de bilhões de dóla-
res.

“Para um cálculo sério de uma opção mili-
tar realista limitada na Síria, recomendo
um novo estudo divulgado pelo Instituto
para o Estudo da Guerra”, disse o senador
John McCain, em julho, referindo-se ao es-
tudo de Harmer. “Esse novo estudo confir-
ma o que eu e outros há muito afirmamos:
isto é factível em termos militares para os
EUA e nossos aliados de maneira a afetar
significativamente o poderio aéreo de As-
sad a um custo relativamente baixo, a um
risco reduzido para o nosso pessoal e no
curtíssimo prazo.”

Nem todos os ataques cirúrgicos são
iguais, evidentemente. E não há nenhuma
garantia de que o plano de Obama se asse-

melhe ao de Harmer. Em todo caso, Harmer
duvida que esses ataques produzam os efei-
tos desejados, principalmente se o objetivo
for punir Assad pelo uso de armas quími-
cas. “Uma ação punitiva é a mais idiota de
todas”, afirmou. “O regime de Damasco
mostrou uma incrível capacidade de supor-
tar o sofrimento e não acredito que tenha-
mos a coragem de empreender uma ação
punitiva que produza um efeito dissuasi-
vo.”

Ele duvidou também da possibilidade de
acabar com a capacidade de Assad em maté-
ria de armas químicas. “Se começarmos a
escolher como alvos as armas químicas na
Síria, a resposta lógica será que, se é que há
ainda armas nos arsenais, ele começará a
distribuí-las entre suas forças, se é que já
não fez isto”, prosseguiu. “Portanto, vocês
estão chegando tarde demais ao local da ba-
talha”. / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA
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A ONU confirmou pela primei-
ra vez oficialmente, ontem, que
“uma substância” teria sido usa-
da no ataque do dia 21 de agosto
num subúrbio de Damasco, na
Síria, matando centenas de pes-

soas, mas se recusa a aceitar
que uma intervenção militar es-
trangeira seja a solução e alerta:
qualquer ação internacional na
Síria tem de ser aprovada pelo
Conselho de Segurança.

Enquanto seus inspetores
continuam a examinar as áreas
supostamente atingidas por ar-
mas químicas, a ONU pede à Eu-
ropa e aos EUA que entreguem
à organização as provas que ale-
gam ter contra o regime de Ba-
shar Assad para que possam ser
avaliadas antes de qualquer
ação bélica.

“Eles dizem que vão nos mos-

trar as provas. Até agora isso
não foi feito. Estamos interessa-
dos em ver o que eles têm”, dis-
se Lakhdar Brahimi, enviado
das Nações Unidas para a Síria.
“Vamos aguardar para ver o que
os fatos nos dizem.”

Sobre o que ocorreu no dia 21
de agosto, Brahimi limitou-se a
dizer: “Parece que algum tipo
de substância foi usada e matou
muita gente. Centenas. Alguns
falam mais de mil.” Sem deta-
lhar sobre que tipo de substân-
cia, os inspetores da ONU te-
riam encontrado algo nas “mui-
tas amostras” colhidas no se-

gundo dia de visita, ontem, aos
locais supostamente atingidos
pelo ataque.

“A Síria é agora a crise mais
séria que desafia a comunidade
internacional e o ataque serve
de lição aos governos, que preci-
sam se apressar para encontrar
uma solução política”, alertou.

Brahimi, porém, insiste que
um ataque contra a Síria, como
vem sendo anunciado por ame-
ricanos e europeus, não será a
solução. “Por princípio, sou
contra uma intervenção. O que
precisamos é de uma solução
política”.

Além de criticar uma inter-
venção, Brahimi deixa claro que
uma ação como a que america-
nos e europeus estão estudan-
do seria uma violação das leis
internacionais. “A lei interna-
cional é clara. Uma ação militar
precisa passar pelo Conselho
de Segurança da ONU.”

Nos últimos dias, Washing-
ton, Paris e Londres vêm dando
sinais de que estariam dispos-
tos a agir de forma unilateral.

Brahimi, que ocupa o cargo
há um ano, admite que todos os
dias acorda pensando em pedir
demissão de seu posto de me-

diador. “Sei que o presidente
Obama não gostaria de puxar o
gatilho. O que eles vão decidir
eu não sei.”

O mediador insiste que uma
negociação de paz seria a me-
lhor saída para pôr fim ao confli-
to na Síria. Brahimi, no entanto,
não deixou de criticar o Conse-
lho de Segurança da ONU por
não ter agido antes. “Existem
100 mil mortos e eu não deixo
de dizer que é um escândalo. O
Conselho ficou paralisado por
dois anos. Eles se orgulham em
dizer que são responsáveis pela
paz e segurança no mundo.
Mas, na maior crise, não fazem
nada. Não precisava ter espera-
do um agente químico para se
interessar pela Síria.”
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ONU pede aos EUA e à Europa provas contra Assad

Obama diz que Síria deve ser punida,
mas ainda não decidiu sobre ataque

BASSAM KHABIEH/REUTERS

TAMBORES DE GUERRA. Indignação no Ocidente

Estrategista duvida
da eficácia de ataques
aéreos cirúrgicos
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Sob ataque, Assad deve se abrigar no litoral; Pág. A14 }

● Intervenção

ONU. Inspetores são escoltados por rebeldes em subúrbio de Damasco; ditadura diz que insurgentes usaram agentes químicos

Presidente americano diz que os EUA não têm dúvidas de que o regime de Bashar Assad foi o responsável pelo massacre com armas
químicas nos subúrbios de Damasco; de acordo com ele, Washington está em contato com aliados para decidir a ação a ser tomada

WASHINGTON

O presidente americano, Ba-
rack Obama, declarou ontem
que, apesar de não ter toma-
do uma decisão sobre uma
eventual intervenção dos
EUA na guerra civil síria, o re-
gime de Bashar Assad “deve
ser punido” por ter, segundo
ele, utilizado armas químicas
contra civis.

“Os EUA querem impedir que
a Síria volte a usar armas quími-
cas. Não tomei uma decisão. Re-
cebi alternativas das Forças Ar-
madas e tive diversas reuniões
com a equipe de segurança.
Quem contraria a legislação in-
ternacional deve ser punido”,
afirmou Obama à emissora pú-
blica PBS. “Há uma possibilida-
de de que armas químicas sejam
usadas contra nós. Queremos
ter certeza de que isso não ocor-
rerá.”

O presidente observou que a
Síria tem o maior estoque de ar-
mas químicas do mundo e o con-
trole do regime de Assad sobre
esse arsenal pode “erodir” ao
longo do tempo. Funcionários
do governo americano discu-
tiamontemquetipo deinterven-
ção militar na Síria deteria futu-
ros ataques químicos da ditadu-
ra síria e como as forças de Assad
responderiam a uma ação exter-
na contra o regime de Damasco.

Agênciasdeinteligênciaameri-
canaspreparam umrelatório que
provaria a responsabilidade do
governo sírio pelo bombardeio
químico do dia 21, que será man-
dadoparaoCongresso.Washing-
ton, porém, está convencido da
culpa do ditador e busca apoio de
aliados para a intervenção.

Os governos americano e bri-
tânico indicaram que intervirão
no conflito no país árabe mesmo
sem a anuência da ONU, após
Londres ter enviado ontem ao
Conselho de Segurança das Na-
çõesUnidas uma proposta de re-
solução que autoriza uma ação
militar da comunidade interna-
cional contra o regime de Assad.
O texto não obteve acordo dos
cinco membros permanentes
do órgão.

Mesmo que seja posta em vo-
tação, a proposta de resolução
seriaquasequecertamente veta-
da por Rússia – o principal aliado

da ditadura de Assad – e China,
que já bloquearam manobras se-
melhantesanteriormente.“Nos-
sa resposta não pode ser atrasa-
da pela intransigência – contí-
nua – da Rússia nas Nações Uni-
das”, afirmou a porta-voz do De-
partamento de Estado america-
no, Marie Harf. “A situação é tão
séria que exige uma resposta.”

O chanceler britânico, Wil-
liam Hague, insistiu que as gran-
despotênciastêma“responsabi-
lidade” de atuar na Síria. “O me-
lhor seria que a ONU estivesse
unida, mas isso parece pouco
provável”, disse Hague, referin-

do-se ao poder de veto russo e
chinês. Temos claro que se não
houver acordo nas Nações Uni-
das, ainda temos uma responsa-
bilidade. Nós (britânicos) e ou-
tros países ainda temos respon-
sabilidade.”

O gabinete do premiê britâni-
co, DavidCameron, afirmou que
a proposta de resolução prevê
“todas as medidas necessárias
sob o Capítulo 7 da Carta da
ONU para proteger civis de ar-
mas químicas”.

Hague afirmou que vai enca-
minhar ao Parlamento britânico
uma moção sobre como o país

deve responder ao ataque com
arma química atribuído a Assad
por países ocidentais e a oposi-
ção síria – que, segundo os Médi-
cossemFronteira,deixouaome-
nos 355 mortos – ocorrido no dia
21.Ontemànoite,opremiêbritâ-
nico e o presidente da França,
François Hollande, voltaram a
se reunir para discutir o blo-
queio da Rússia. A Itália rejeitou
qualquer ação militar na Síria
sem aprovação do Conselho de
Segurança.

Na Síria, o medo de possíveis
bombardeios de países ociden-
tais fez com que cerca de 6 mil

pessoas cruzassem a fronteira
em direçãoao Líbano. O secretá-
rio-geral da ONU, Ban Ki-moon,
pediu que os enviados da entida-
de possam terminar sua investi-
gação sobre o ataque químico do
dia 21.

O representante da ditadura
de Assad nas Nações Unidas, Ba-
shar Jaafari, afirmou ontem que
“dezenas”de soldados síriosina-
laram gás tóxico em ataques quí-
micos que atribuiu aos rebeldes
que lutam há quase dois anos e
meio para derrubar o regime, su-
postamente ocorridos enter os
dias 22 e 25. / AP, AFP, NYT e EFE

Organização confirma
uso de ‘substância’ em
ataque, mas rechaça
ação militar à revelia do
Conselho de Segurança

“Os EUA querem impedir
que a Síria volte a usar armas
químicas. Recebi opções das
Forças Armadas e fiz reuniões
com a equipe de segurança.
Quem contraria a legislação
internacional deve ser punido”

“Há uma possibilidade de
que armas químicas sejam
usadas contra nós”
Barack Obama
PRESIDENTE DOS EUA

“Nossa resposta não pode
ser atrasada pela
intransigência contínua da
Rússia nas Nações Unidas”
Marie Harf
PORTA-VOZ DO DEPARTAMENTO DE

ESTADO DOS EUA

“O melhor seria que a ONU
estivesse unida, mas isso
parece pouco provável”
William Hague
CHANCELER BRITÂNICO
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Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

O Brasil não vai apoiar ne-
nhum tipo de intervenção ar-
mada na Síria se ela for feita
sem a anuência do Conselho
de Segurança das Nações Uni-
das. Na sua primeira entrevis-
ta depois da posse, o novo
chanceler brasileiro, Luiz Al-
berto Figueiredo, afirmou
que o Planalto considera qual-
quer ação do gênero que não
conte com aprovação do ór-

gão uma violação do direito
internacional e da Carta da
ONU.

“A posição do governo brasi-
leiro é e sempre foi considerar,
em qualquer caso, uma inter-
venção armada, se não for feita
ao abrigo de uma resolução do
Conselho de Segurança da
ONU, uma violação direito in-
ternacional e da Carta da
ONU”, disse Figueiredo. No en-
tanto, ele fez a ressalva de que
estava falando sobre hipóteses,
já que o organismo da ONU esta-

va discutindo, naquele momen-
to, a proposta de resolução apre-
sentada pela Grã-Bretanha.

O chanceler brasileiro afir-
mou, porém, que o uso de ar-
mas químicas em Damasco é
“intolerável”, mas pediu que se
espere a investigação das Na-
ções Unidas para saber o que
realmente ocorreu. Figueiredo
ressaltou ainda que o uso da for-
ça deve ser o último recurso e
ocorrer apenas nos casos previs-
tos pela Carta da ONU.

A maioria dos países da Amé-

rica Latina rechaçou ontem a
possibilidade de uma interven-
ção contra o regime de Bashar
Assad sem a aprovação do Con-
selho de Segurança.

O presidente boliviano, Evo
Morales, acusou seu colega ame-
ricano, Barack Obama, de pro-
vocar “guerras” para se apossar
de recursos naturais de certos
países. Já o presidente venezue-
lano, Nicolás Maduro, afirmou
que uma quadrilha de crimino-
sos se aproveitaria de um “ata-
que internacional” contra a Sí-

ria para assassiná-lo na mesma
ocasião, pedindo que se garanta
a paz “em qualquer circunstân-
cia”. O chanceler mexicano, Jo-
sé Antonio Meade, pediu que se
“esgotem as possibilidades de
investigação” da ONU sobre o
uso de armas químicas antes de
qualquer intervenção. / COM EFE

Israel convoca
reservistas e
alerta população
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cobertura completa
da guerra na Síria
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TAMBORES DE GUERRA. Posição brasileira

Sem ONU, Brasil se opõe à intervenção na Síria
Novo chanceler brasileiro diz que ação militar contra o regime de Assad, sem autorização do Conselho de Segurança, viola o direito internacional

TEL-AVIV

Israel ordenou ontem a convo-
cação de mil reservistas e forta-
leceu suas defesas de mísseis co-
mo precaução contra um even-
tual ataque do governo sírio, ca-
so o Ocidente decida cumprir
as ameaças de combater a dita-
dura de Bashar Assad. Os cida-
dãos israelenses fizeram filas
para receber máscaras antigás,
preparando-se para um possí-
vel bombardeio químico vindo
da Síria.

Em uma reunião do gabinete
de segurança do primeiro-mi-
nistro, Binyamin Netanyahu, a
probabilidade de Israel ser alvo
de um ataque sírio foi considera-
da pequena – de acordo com
uma autoridade israelense.

“Depois de uma avaliação de
segurança realizada hoje (on-
tem), não há nenhuma razão pa-
ra uma mudança na rotina”, afir-
mou Netanyahu, em comunica-
do.

“Estamos, paralelamente,
nos preparando para qualquer
cenário. Isso inclui, além da con-
vocação de soldados da reserva
e da distribuição das máscaras
antigás, o envio de um escudo
antimísseis para o norte, nas
proximidades da fronteira sí-
ria”, declarou o primeiro-minis-
tro israelense.

A Rádio Israel afirmou que a
mobilização de centenas de mi-
litares das áreas de inteligência
e defesa aérea foi autorizada.
Nenhuma movimentação espe-
cial, porém, ou exercício de tro-
pas foi ordenado.

No entanto, baterias adicio-
nais do sistema Domo de Ferro
foram enviadas à região próxi-
ma da fronteira com a Síria, in-
formaram funcionários da Defe-
sa. Israel usa mísseis Patriot pa-
ra deter foguetes de médio al-
cance.

Preparação. Em cidades de to-
do o país, israelenses foram a
centros públicos para obter
máscaras antigás. Sivan Yehieli,
presidente do comitê de respos-
ta civil emergencial nas comuni-
dades próximas à fronteira com
a Síria e com o Líbano, disse à
rádio do Exército que as locali-
dades da região estão preparan-
do seus abrigos antibomba para
possíveis ataques e treinando
os estudantes nas rotas de fuga
para esses locais.

“Os cidadãos de Israel preci-
sam estar tão preparados quan-
to o Exército”, disse Yehieli.
“Não queremos ser surpreendi-
dos.” / REUTERS e AP

Sob tensão. Exército já
prepara bateria antiaérea

Mais informações sobre a
posse do novo chanceler

● ‘Violação’
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“A posição do governo
brasileiro é e sempre foi
considerar que, em caso de
uma intervenção armada, se
não for feita ao abrigo de
uma resolução do Conselho
de Segurança da ONU, uma
violação direito
internacional e da carta da
ONU”
Luiz Alberto Figueiredo
CHANCELER BRASILEIRO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A10/A15.




