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A
necessidade de res-
ponder à catástrofe
no Haiti é vista pelo
governo Barack
Obama como um

um enorme desafio de lideran-
ça e uma grande oportunidade
paraos EUA eo Brasil coopera-
rem na estabilização e recons-
trução de um país no qual am-
bos têm importantes presença
e responsabilidade. Fazer com
queissoaconteçaexigirá,noen-
tanto,umtipoderelacionamen-
to mais intenso e consequente
do que existiu até agora e colo-
caráo diálogo bilateral à prova.

Mapearasaçõeseasrespon-
sabilidades bilaterais e multila-
terais foi um dos objetivos da
conversa por videoconferên-
cia, ontem, entre o ministro das
Relações Exteriores, Celso
Amorim, a secretária de Esta-
do, Hillary Clinton, e chancele-
res de outros países, depois do
começo atabalhoado provoca-
do pela falta de consulta e coor-
denação adequadas entre eles
nosprimeirosdiasdepoisdatra-
gédia.

No sábado, altos funcioná-
rios americanos apressaram-
seemexplicarqueadecisãodos
EUA de assumir o controle das
operações do aeroporto de Por-
to Príncipe não foi unilateral,
mas uma resposta a um pedido
urgente de ajuda do governo
haitiano para organizar o rece-
bimento do socorro enviado
por vários países. Brasil, Fran-
ça, organizações não-governa-
mentais, incluindo dosEUA, e a
própria ONU reclamaram de-
poisqueosoperadoresamerica-
nos negaram pouso a aviões
que transportavam pessoal e
ajuda.

Comoopaís commaisrecur-
sos e capacidade logística nas
proximidades do Haiti, com
uma população significativa de
imigranteshaitianoseumpresi-
dentenegro,édeseesperarque
osEUAtenhamamaiorpresen-
ça e responsabilidade no país
na fase emergencial. Politica-
mente, o sucesso da operação é
também essencial para que os
EUA evitem uma repetição, em
escala internacional, do fiasco
quefoiarespostaaofuracãoKa-
trina, em 2005.

É um equívoco, no entanto,
supor que Obama chamará a si
a liderança exclusiva da coope-
ração internacional no Haiti
pós-terrremotoouterá interes-
seemdiminuir opapeldoBrasil
e de outros países. A dramática
situação fiscal dos EUA, os si-
nais de ressurgimento político
dos conservadores e a baixa efi-
cácia do modelo de assistência
internacional usado até agora
limitarão a capacidade de ação
efetiva de Washington.

Esses fatores tornam tam-
bém uma maior participação
do Brasil, que lidera o compo-
nente militar da missão da
ONU (Minustah), e de outros
países essencial para viabilizar
adificílimatarefadereconstru-
ção. Foi, por isso, bem recebida
em Washington a declaração
do ministro da Defesa, Nelson
Jobim, indicando a disposição
do Brasil de estender por mais
cinco anos suapresença e papel
na Minustah, cujo mandato ex-
pira em outubro.
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A secretária de Estado dos
EUA, Hillary Clinton, afirmou
ontem que o governo haitiano
deu a Washington “liberdade
de ação” para conduzir as ope-
rações de emergência.

Depois de uma reunião de
uma hora com o presidente hai-
tiano, René Préval, Hillary dis-
se que os esforços de resgate e
manutenção da paz no país po-
deriam ser mais eficientes se o
Parlamento desse a Préval
mais poderes de emergência,
para decretar toque de reco-
lher, por exemplo – acrescen-
tando que esses poderes pode-
riam ser delegados.

“O decreto daria ao governo
um poder enorme que, na práti-
ca, eles delegariam.” O presi-
dente haitiano divulgaria on-
tem um comunicado conjunto
Haiti-EstadosUnidosdetalhan-
do o plano de ação.

Hillary ressaltou que os EUA
estão no Haiti “a convite do go-
verno haitiano”.

A secretária de Estado afir-
mou que os americanos estão
trabalhando em conjunto com
os 7 mil soldados da missão de
paz da ONU. “Estamos traba-

lhando para apoiá-los e não pa-
ra suplantá-los.”

Segundo Denis McDonough,
vice-assessor de segurança na-
cional do presidente Barack
Obama, estava em fase final um
comunicadodetalhando o acor-
do. Mas McDonough disse que
tudo será feito em coordenação
com a ONU e o governo haitia-
no.Eelevoltouaelogiarotraba-
lho dos militares brasileiros na
Minustah.

Mais cedo, o general “Ken”
Keen, vice-comandante do Co-

mando Sul, que está no Haiti,
afirmou que um efetivo de
3.500 soldados americanos vai
assumir um papel mais ativo no
combate a incidentes violentos
queestãoaumentandonoHaiti.
“Nossaprincipalmissãoéassis-
tência humanitária, mas o com-
ponente segurança vai ser uma
partecadavezmaiordisso”,dis-
se Keen em entrevista à rede
ABC de televisão. “E nós tere-
mos de abordar isso em conjun-
tocom aONU,erapidamente.”

Keen afirmou que houve um

aumento em incidentes vio-
lentos como saques e tumul-
tos, e os militares estão
acompanhandoisso“atenta-
mente”.

Eledissequejáháumapre-
sença significativa de tropas
da missão da ONU e policiais
no Haiti, cuidando da segu-
rança . “Precisamos, obvia-
mente,deumambientesegu-
ro para continuar a oferecer
assistência humanitária da
melhor maneira”, disse o co-
ronel.

Até amanhã, devem che-
gar ao Haiti milhares de sol-
dados americanos, aumen-
tando o contingente no país
de mil para 10 mil soldados
dos EUA, parte em terra e
parte em navios ancorados
na costa.

AEROPORTO
O Coronel Buck Elton, co-
mandante das operações es-
peciais do Comando Sul no
Haiti, afirmou que o tráfego
noaeroportodePortoPrínci-
pe melhorou muito e apenas
um avião com suprimentos
não conseguiu pousar on-
tem, por falta de espaço.

No sábado, segundo ele,
de 67 voos, apenas 3 tiveram
deserdesviados.Osamerica-
nosforamduramentecritica-
do pelo governo brasileiro,
francês e por algumas ONGs
que tiveram seus aviões im-
pedidos de pousar.

Elton disse que o Exército
americano,nocontroledoae-
roporto,nãoestádandoprio-
ridade aos aviões militares
americanos, mas estão ten-
tandoacomodartodosdame-
lhor maneira. “Melhora a ca-
da dia”, disse. ●
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Com o objetivo de discutir a
situação do Haiti e de afinar
a coordenação do auxílio hu-
manitário,oministrodasRe-
lações Exteriores, Celso
Amorim, participou ontem
deumateleconferênciaorga-
nizada pelo Canadá com re-
presentantes de 10 países,
além de integrantes da ONU
e da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA). En-
tre os participantes, esta-
vam o premiê do Haiti, Jean-
Max Bellerive, e a secretária
de Estado dos EUA, Hillary
Clinton.

Na reunião, decidiu-se
queacoordenaçãodasopera-
ções ficará a cargo da ONU e
do governo haitiano. Ao Bra-
sil, caberá a participação na
segurança,enquantoosEsta-
dos Unidos cuidarão da aju-
da humanitária.

“A distribuição de tarefas
está sendo feita. Houve uma
reunião importante há dois
dias em que ficou estabeleci-
do que a questão da seguran-
ça é tarefa da Minustah (for-
çadepazdaONU), indiscuti-
velmente”, disse o ministro.

Segundo Amorim, a per-
cepção é de que houve pro-
gresso na distribuição de
mantimentos no Haiti. Mas
ele reconheceu que ainda há
muito a ser feito.

Uma das maiores preocu-
pações dos ministros que
participaram da teleconfe-
rência está justamente na
distribuiçãodasajudasinter-
nacionais, issoporqueospor-
tospermanecempoucoaces-
síveis. Além disso, os com-
boios que saem da República
Dominicana estão ameaça-
dos por saques.

Hoje o Conselho de Segu-
rança da ONU realiza uma
reunião para discutir o nú-
meromáximo detropasmili-
tares e policiais presentes
no Haiti. O Brasil aguarda
essa possível mudança para
estudar o envio de mais tro-
pas. Uma outra reunião, es-
ta ministerial, será realiza-
da na próxima segunda-fei-
ra, no Canadá, para come-
çarasepensarnareconstru-
ção do país.

CRÍTICA VELADA
Até agora, o Brasil já se com-
prometeu a enviar uma aju-
da de US$ 15milhões. Por en-
quanto, não estáprevistoum
aumentoda soma.“Pelosnú-
meros que tenho lido nos jor-
nais, até agora, os nossos nú-
meros não fazem vergonha
diante de muitos países de-
senvolvidos. Pelo contrário,
são substanciais”, comentou
o ministro alfinetando impli-
citamentea escassaajuda de
alguns países europeus.

Amorimnãoexcluiuapos-
sibilidade de um aumento no
montante.Ecompletouacrí-
tica: “Não é importante ser
rico para ser solidário, mas
sendo rico é mais fácil efeti-
var essa solidariedade.”

O chanceler ainda voltou a
comentar a questão do uso
do aeroporto. Amorim afir-
mou que ocorreu “uma tran-
sição difícil da administra-
ção haitiana para a dos
EUA”, e, portanto, foi neces-
sário reiterar que “em fun-
ção da grande presença bra-
sileira,tínhamosdesertrata-
dos com uma certa priorida-
de”. De acordo com o minis-
tro, a superposição de fun-
ções está sendo resolvida.

No fim de sua fala a jorna-
listas, o ministro das Rela-
ções Exteriores fez um apelo
paraqueasajudasfossemfei-
tas em dinheiro. E lembrou
que na tragédia da tsunami,
em 2004, muitos dos manti-
mentos doados tiveram de
ser jogados no lixo porque
não havia infraestrutura pa-
ra entregá-los. ●
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●●● O presidente venezuelano,
Hugo Chávez, disse ontem que os
EUA aproveitam a tragédia provo-
cada pelo terremoto no Haiti pa-
ra “ocupar” o país militarmente.
“Estão ocupando o Haiti feito to-
los”, disse Chávez. O presidente
argumentou que os EUA estão
enviando ao país caribenho “mi-
lhares de soldados armados, co-
mo que para uma guerra”.

Se Washington quer ajudar os
haitianos, deveria enviar “remé-
dios, água, alimentos”, conti-
nuou. “Quem disse que fazem
falta soldados com fuzis e metra-

lhadoras? Isso é agravar o proble-
ma. Obama, mande médicos, ten-
das, remédios”, disse Chávez em
seu programa dominical de rádio
e televisão, ‘Alô Presidente’.

O presidente da Venezuela
anunciou que seu Governo doará
ao Haiti “todo o combustível”
que a ilha precisar e afirmou que
sairá um navio hoje com a primei-
ra carga. O ministro das Relações
Exteriores venezuelano, Nicolás
Maduro, anunciou que dois
aviões de carga russos chegaram
à Venezuela para facilidar o en-
vio de suprimentos ● EFE
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