
A APOSTA DOS EUA E O PACTO

Irã aceita trocar 1,2
mil kg de urânio por
120 kg de combustível

Irã envia o urânio em
um mês e recebe o
combustível em
um ano

Irã concorda em
enviar urânio à Turquia

“Decisão do Irã de enviar
1,2 mil kg geraria confiança
e diminuiria tensões”

“Em um ano, o
Irã terá urânio para
construir duas ou três
armas nucleares”

“O Irã insistirá em reter o
urânio em seu território”

Troca de urânio

Prazo de entrega
do urânio e retirada

do combustível

Local da troca

O acordo

27/3/1977
Tenerife (Espanha)
Jatos chocam-se. 583 mortos

12/08/1985
Japão
Boeing 747 cai no Monte Osu-
taka. 520 mortos

12/11/1996
Nova Délhi
Choque de aviões mata 346

03/03/1974
França
Queda de avião da Turkish
Airlines mata 329

NOVA DÉLHI

Um avião de passageiros da Air
India saiu da pista na madrugada
de hoje, quando aterrissava no
aeroporto de Mangalore, sul da
Índia, bateu e pegou fogo. Fun-
cionários locais disseram que pe-
lo menos 160 das 169 pessoas

que estavam a bordo morreram.
O Boeing 737-800 da Air India
vinha de Dubai, nos Emirados
Árabes Unidos, onde muitos in-
dianos trabalham como empre-
gados domésticos.

“Havia 163 passageiros e 6 tri-
pulantes”, disse Rohit Katiyar,
funcionário de alto escalão da se-
gurança aeroportuária. “O avião
saiu da pista e pegou fogo depois
de bater.”

O ministro do Interior do Esta-
do de Karnataka, V.S. Acharya,
afirmou que pelo menos 160 pes-
soas morreram no acidente. Se-
gundo testemunhas, pelo me-

nos sete pessoas conseguiram es-
capar dos destroços em chamas
do avião. Eles estariam feridos,

alguns em estado crítico. “Escu-
tei que há somente sete sobrevi-
ventes. A maioria das pessoas es-

tá morta”, declarou por telefone
à agência de notícias France Pres-
se R. Ramesh, chefe da polícia de

Mangalore.
O acidente ocorreu em meio

ao mau tempo. Imagens de ca-
nais de televisão indianos mos-
traram bombeiros espalhando
espuma em cima do avião. As
imagens também mostraram o
avião acidentado, no chão, sem o
trem de pouso e com colunas de
fumaça saindo de sua fuselagem
entre arbustos de um vale próxi-
mo ao aeroporto de Mangalore.

No pior acidente aéreo da Ín-
dia, em 12 de novembro de 1996,
um Boeing 747 das Linhas Aé-
reas Sauditas, com 349 passagei-
ros, chocou-se no ar com um
Ilyushin do Casaquistão, com 37
pessoas a bordo, perto de Nova
Délhi. Todos morreram. /

REUTERS E AP

BRASÍLIA

Em uma clara tentativa de evitar
a aprovação de novas sanções do
Conselho de Segurança da ONU
ao Irã, Brasil e Turquia enviaram
ontem uma carta aos outros 13
membros do organismo. Mas,
quase simultaneamente, o chan-
celer Celso Amorim advertiu o
Irã a “não dar bola” para as amea-

ças de sanções e a cumprir os
compromissos que assumiu no
acordo conjunto na área nuclear
fechado com Brasil e Turquia.

“Não acho positivo ficar fazen-
do ameaças”, disse Amorim à im-
prensa, logo depois de dar uma
palestra no Instituto Rio Bran-
co. “Acho também que o Irã, se
for inteligente, não vai dar bola
para isso e vai continuar fazendo

o que tem de fazer.” O acordo
prevê que o Irã notifique até o
dia 24 a Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA) so-
bre os compromissos que assu-
miu diante do Brasil e da Tur-
quia na segunda-feira. Em um
mês, o Irã deverá depositar na
Turquia 1.200 quilos de urânio
levemente enriquecido – mate-
rial que será trocado, no prazo
de um ano,por 120 quilos de com-
bustível nuclear para seu reator
de pesquisa, em Teerã.

Na avaliação de Amorim, um
eventual recuo do Irã em relação
ao acordo terá de ser “corrigi-
do”. Mas a adoção de sanções re-

sultará em “adiamento da solu-
ção pacífica por dois ou três
anos”. Na carta, enviada ontem
aos demais membros do CS, os
dois países dizem que o acordo
de Teerã permitirá a criação de
um ambiente “positivo, constru-
tivo, de não confrontação” e abri-
rá caminho para o diálogo.

“Brasil e Turquia estão con-
vencidos que é hora de dar uma
chance às negociações e de evi-
tar medidas em detrimento de
uma solução pacífica para essa
questão”, afirma a carta, indican-
do que ambos os países se abste-
rão ou votarão contra as novas
retaliações ao Irã. / D.C.M.

Acidente de avião mata 160 no sul da Índia

Internacional

Em carta ao CS , Brasil e
Turquia defendem acordo

✽

Análise: Gilles Lapouge

OS MAIORES DESASTRES AÉREOS

D epois de ter assinado com o primei-
ro-ministro turco, Recep Tayyp Er-
dogan, um acordo com o Irã sobre
o programa nuclear iraniano, o pre-

sidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que “a
diplomacia saiu vitoriosa”. Mas essa não é a
opinião dos diplomatas europeus, que, sem
rejeitar o acordo de segunda-feira, fizeram
caretas, dizendo que “o Irã está de novo com
as cartas na mão”.

Os israelenses estão ainda mais desconten-
tes. Eles odiaram o acordo, mas fizeram uma
distinção entre os dois responsáveis. A Tur-
quia, cujas relações com Jerusalém deteriora-
ram-se depois da guerra na Faixa de Gaza,
voluntariamente prestou-se às “manobras
iranianas”. Já Lula, “pecou pela ingenuida-
de”, sugerindo que o Brasil, pouco habituado
aos ardis da diplomacia, caiu “na armadilha
iraniana”.

Esse desânimo espanta. Na verdade, o acor-
do entre Brasil, Turquia e Irã reproduz o me-
canismo de troca de urânio concebido em
Viena em outubro de 2009 pela Agência Inter-
nacional de Energia Atômica (AIEA). Na oca-
sião, EUA, França e Rússia consideraram o
sistema engenhoso. Mas o Irã o rejeitou.

Ora, os mesmos que aprovaram esse texto,
em vez de saudar a virtuosidade de Lula e
Erdogan, resmungam. À primeira vista, pode-
mos pensar que os grandes da diplomacia
mundial, simplesmente ficaram melindra-
dos ao ver que Ancara e Brasília obtiveram de
um só golpe o que os “gênios” não consegui-
ram. “O Irã está com as cartas na mão”, opi-
nou o francês Bruno Tertrais, da Fundação
para Pesquisa Estratégica. “Os ocidentais de-
vem agora empreender uma grande batalha
de relações públicas.”

O nervosismo da França é mais observado
contra a Turquia, que a diplomacia francesa
não aprecia (Sarkozy rejeita a entrada da Tur-
quia na União Europeia). Muito menos visí-
vel no caso de Lula porque a França tem um
velho hábito de amar o Brasil. Lula é o chefe
de Estado mais admirado pelos franceses
(mais do que Barack Obama). E Sarkozy, co-
mo todos os franceses, gosta do Brasil e de
Lula. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

✽ É CORRESPONDENTE EM PARIS

Cronologia. Os últimos eventos
da crise nuclear

Obama teria encorajado Lula a
obter acordo com o Irã, diz agência
Denise Chrispim Marin
BRASÍLIA

O presidente dos EUA, Barack
Obama, reconheceu a seu cole-
ga Luiz Inácio Lula da Silva
que um acordo com o Irã so-
bre a troca de urânio por com-
bustível nuclear “criaria con-
fiança e diminuiria as ten-
sões” no Oriente Médio. Essa
ponderação estaria em tre-
chos de uma carta confiden-
cial obtida ontem pela agência
Reuters.

O documento teria sido envia-
do por Obama há cerca de 15
dias, pelo menos uma semana an-
tes do acordo firmado em Teerã
com mediação de brasileiros e
turcos. A carta não foi divulgada
na íntegra e os trechos que vaza-
ram foram justamente os que
confirmam a versão do governo
brasileiro de que o acordo aten-
deu as exigências de Washing-
ton. O vazamento das informa-
ções ocorre no momento em que
o Itamaraty trabalha para evitar
a aprovação de novas sanções ao
Irã no Conselho de Segurança.

A Presidência e o Itamaraty
não confirmaram a veracidade
dos trechos da carta e resistiam
em liberar seu conteúdo inte-
gral, sob o argumento de que se
trata de uma comunicação pes-
soal entre chefes de Estado.

“Do nosso ponto de vista, uma
decisão do Irã de enviar 1.200
quilos de urânio de baixo enri-
quecimento para fora do país
criaria confiança e diminuiria as
tensões regionais por meio da re-
dução do estoque iraniano de
LEU (urânio levemente enrique-
cido na sigla em inglês)”, disse
Obama.

Trata-se exatamente do princi-
pal tópico do acordo de Teerã,
que prevê o depósito de LEU na
Turquia no prazo de um mês e a
entrega de 120 quilos de combus-
tível nuclear ao Irã em até um
ano. Segundo a Reuters, Obama
expressa na carta sua preocupa-
ção com a possibilidade de o Irã
acumular, em um ano, estoque
suficiente para a construção de
“duas ou três armas nucleares”.
Autoridades americanas já ha-
viam mencionado ao Estado es-
sa suspeita.

Emrelação ao esforço do presi-
dente Lula em convencer o Irã a
cooperar, de acordo com a Reu-
ters, Obama reconheceu que
Teerã estava flexibilizando sua
posição. “Nós observamos o Irã
dar sinais de flexibilidade ao se-
nhor e a outros, mas, formalmen-
te, reiterar uma posição inaceitá-
vel pelos canais oficiais da Agên-
cia Internacional de Energia Atô-
mica (AIEA)”, afirmou o presi-
dente dos EUA.

Segundo a Declaração de Tee-
rã, firmada com a mediação de
brasileiros e turcos, o Irã se com-
promete a notificar a AIEA, por
escrito, por meio dos canais ofi-
ciais, sua concordância com os
termos do acordo em até sete
dias a contar da data de assinatu-
ra do documento, prazo que se
expira na segunda-feira.

Em outro trecho, Obama é ain-
da mais explícito. “O Irã conti-
nua a rejeitar a proposta da AIEA
e insiste em reter seu urânio de
baixo enriquecimento em seu
próprio território até a entrega
do combustível nuclear”, escre-
veu Obama na carta. Mas, segun-
do a Declaração de Teerã, “a Re-
pública Islâmica do Irã diz estar
pronta a depositar seu LEU den-
tro de um mês”.

Processo construtivo. Em al-
guns momentos, as contradi-
ções do governo americano são
ainda mais claras. “Para iniciar
um processo diplomático cons-
trutivo, o Irã precisa transmitir à
AIEA um compromisso de enga-
jamento, por meio dos canais ofi-
ciais, algo que não foi feito até o
momento. No meio tempo, insis-
tiremos na aprovação de san-
ções.”

O mesmo trecho é encontra-
do na Declaração de Teerã, se-
gundo a qual a “troca de combus-
tível nuclear é um ponto de parti-
da para o começo da cooperação
e um passo positivo e construti-
vo entre as nações”.

O ministro das Relações Exte-
riores, Celso Amorim, vem reite-
rando que o acordo obtido por
Brasil e Turquia atende às expec-
tativas das grandes potências.
“Fomos encorajados direta ou in-
diretamente a implementar a
proposta de outubro”, disse.
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Por que a mediação
brasileira irritou
tanto a Europa

PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/AP

Visita. Rato passa na frente de Obama durante discurso

Boeing 737-800 da Air
India sai da pista ao
tentar pousar, sob más
condições climáticas, no
aeroporto de Mangalore

● Formal
A agência de
notícias esta-
tal iraniana
Irna anunciou
ontem que Tee-
rã deve enviar
uma carta à
AIEA na se-
gunda-feira,
comprometen-
do-se a cum-
prir o acordo
atômico firma-
do com Brasil
e Turquia
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Pedido atendido. Mensagem obtida pela ‘Reuters’ indica que presidente americano incentivou brasileiro a convencer Ahmadinejad
para que aceitasse os termos contidos no Acordo de Teerã, anunciado na véspera de Washington encaminhar à ONU proposta de sanções

A carta
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A16.




