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MUNDO

O Conselho de Segurança da
Organização das Nações Unidas
(ONU) aprovou ontem uma
quarta rodada de sanções contra
o Irã por conta do programa nu-
clear da República Islâmica, que
o Ocidente suspeita ter objetivo
de desenvolver armas atômicas.

Foram 12 votos a favor da
resolução. O Líbano se abste-
ve, enquanto Turquia e Brasil
votaram contra.

Os 15 países do Conselho se
reuniram para votar a proposta
de resolução, resultado de cinco
meses de negociações entre
EUA, Grã-Bretanha, França,
China, Rússia e Alemanha.

As quatro potências ociden-
tais queriam medidas mais du-
ras, inclusive contra o setor
energético iraniano, mas Pe-
quim e Moscou conseguiram di-
luir as punições previstas no
documento de dez páginas.

A secretária americana de
Estado, Hillary Clinton, dissera
no dia anterior, que estas seriam
“as sanções mais significativas
que o Irã jamais enfrentou”.

O Irã rejeita as acusações oci-
dentais, alegando que suas ativi-
dades de enriquecimento de urâ-
nio estão voltadas apenas para
fins pacíficos, como geração de
energia e pesquisas médicas.

A resolução prevê restrições a
mais bancos iranianos no exte-
rior, caso haja suspeita de ligação
deles com programas nuclear ou
de mísseis. Estabelece também
uma vigilância nas transações
com qualquer banco iraniano,
inclusive o Banco Central. (Ler
sobre as restrições à direita.)

No mês passado, Brasil e Tur-
quia mediaram um acordo de
intercâmbio de material nuclear
do Irã, na esperança de que isso
desse espaço a mais negociações
e evitasse as novas sanções.

Os EUA e seus aliados, no en-
tanto, disseram que o acordo
não altera a recusa do Irã em
abandonar o enriquecimento de
urânio, conforme exigiam cinco
resoluções anteriores do Conse-
lho de Segurança.

Amorim não acredita
Em Brasília, o ministro de Rela-
ções Exteriores, Celso Amorim,
afirmou não ver razões para que
as sanções ao Irã, tenham qual-
quer impacto sobre o país. “Nós
não acreditamos nas sanções”,
disse em coletiva de imprensa
em Brasília. “Mais provável que
tenham efeito negativo.”

Segundo ele, a resolução “ir-
razoável” pode irritar mais as
autoridades iranianas.

Apesar de o Irã ter aceitado
um acordo, mediado por Brasil e
Turquia, para troca de combus-
tível nuclear, uma quarta roda-
da de sanções contra o país foi
aprovada com 12 votos a favor.
Brasil e Turquia foram contrá-
rios, e o Líbano se absteve.

Amorim disse não saber se
Brasil e Turquia continuarão
envolvidos na negociação nu-
clear com o Irã. O chanceler
declarou também esperar que
as relações com os EUA, que li-
deraram o movimento por no-
vas sanções, continuem se
aprofundando, apesar dessa
discordância. ■ Reuters

ONU aprova as
sanções contra Irã
Brasil e Turquia foram os únicos a rejeitar as medidas. O Líbano
se absteve, e os outros 12 integrantes votaram a favor

Para o
presidente
Obama,
ficou claro o
compromisso
global em
relação ao
fim das armas
nucleares

Joshua Roberts/Bloomberg

A chanceler
Angela Merkel
elogiou
“fortemente”,
as medidas
adotadas:
“Estou bastante
contente com
a resolução”

Michele Tantussi/Bloomberg

Segundo o
chanceler
britânico
William Hague,
decisão mostra
fracasso da
tática iraniana
de não negociar
todo programa

Richard Clement /Reuters

O ministro
das Relações
Exteriores da
Itália, Franco
Frattini, disse
que votação
traz um
“sinal político
muito forte”

Elvis Barukcic/AFP

REAÇÕES

Lula diz que decisão enfraquece CS
A resolução do Conselho
de Segurança da ONU
é uma “vitória de Pirro”,
disse ontem o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva,
durante uma visita a Natal.
“É um episódio que
enfraquece o Conselho
de Segurança das Nações
Unidas. O Conselho de
Segurança representa uma
correlação de forças de 1948

quando foi criado”, lembrou
o presidente, que busca
uma reforma na composição
do organismo, o mais
importante da hierarquia
diplomática internacional.
Em Brasília, o chanceler
Celso Amorim, admitiu
que o Brasil pode sofrer
prejuízos por ter votado
contra, mas vai obedecer
à decisão. Agências

Para a “lata de lixo”, dizAhmadinejad
O Irã rejeitou as novas
medidas da ONU,
considerando-as
“sem valor” e prometeu
continuar com as
atividades no setor
nuclear além de advertir
que poderá reduzir
a cooperação com a
agência nuclear da ONU.
O presidente Mahmoud
Ahmadinejad disse durante

visita ao Tadjiquistão
que “essas resoluções
não têm valor... É como
um lenço usado que
deveria ser jogado na lata
de lixo”. “As sanções estão
vindo da esquerda e da
direita. Para nós, são como
terríveis mosquinhas...
Temos paciência
e vamos suportar
tudo isto”, disse. AFP

Ricardo Stuckert/PR

Sanções são aprovadas na ONU:
Brasil e Turquia foram voto
vencido, e o Líbano se absteve
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A secretária americana de Esta-
do, Hillary Clinton, disse que as
sanções adotadas pela ONU vão
“interferir” nas ambições nu-
cleares do Irã, e reafirmou a es-
perança de que Brasil e Turquia
possam desempenhar um papel
de mediação com Teerã.

Falando a jornalistas durante
visita à Colômbia, Hillary se
disse satisfeita com a aprovação
das novas sanções no Conselho
de Segurança da ONU.

“Nossa meta não é sancionar
o Irã. Nossa meta é acabar com
quaisquer dúvidas e questões
sobre o propósito do programa
nuclear do Irã, e impedir o Irã
de obter armas nucleares, e
essa é uma meta amplamente
abraçada na comunidade in-
ternacional”, disse ela.

A secretária disse que as san-
ções, com suas medidas contra
bancos e empresas suposta-
mente ligadas ao programa nu-

clear, serão efetivas e podem
eventualmente trazer Teerã para
negociações reais.

“Podemos, acreditamos, de-
sacelerar e certamente interfe-
rir e tornar muito mais difícil
para eles continuar o programa
nuclear, por meio dessas san-
ções”, disse Hillary. “Ao mesmo
tempo, queremos que eles vol-
tem à mesa de negociações.”

Hillary disse que Brasil e Tur-
quia, dois influentes membros

não-permanentes do Conselho
de Segurança — e os dois únicos
que votaram contra as sanções —
ainda podem servir de ponte
entre o Ocidente e Teerã.

Logo antes da votação,
Hillary conversou com o presi-
dente do Líbano, Michel Sulei-
man. O Líbano — único país
árabe atualmente no Conselho
— se absteve na votação, ao in-
vés de votar “não,“ conforme
alguns previam. ■ Agências

EUA terão retomada lenta, prevê Volcker
A recuperação da economia americana levará tempo e será “um trabalho
muito longo”, estimou ontem Paul Volcker, assessor econômico do
presidente Barack Obama. “Não foi uma recessão normal e não será
uma recuperação normal”, estimou Volcker, que também é ex-presidente
do Federal Reserve (Fed, o BC americano). Ele denunciou também
“um furioso lobby” para flexibilizar a lei de reforma financeira
proposta pelo governo, que é analisada atualmente pelo Congresso

● EUA divulgam o resultado
de abril da balança commercial.
● China anuncia dados da balança
comercial e da produção industrial.
● Cúpula da Organização
de Cooperação de Shangai
no Uzbequistão. Presentes os
presidentes da Rússia e da China.

AGENDA DO DIA
Joshua Roberts/Bloomberg

Hillary quer participação de Brasil e Turquia

“Turquia e Brasil vão
continuar a desempenhar
um papel importante”

Hillary Clinton
Secretária de
Estado dos EUA

Ron Sachs/Bloomberg

● Os países da ONU não poderão
vender ao Irã armamento
pesado como tanques, blindados,
artilharia, aviões militares,
helicópteros de combate,
navios de guerra e foguetes.

● O país persa não poderá
empreender atividades
relacionadas a mísseis balísticos
capazes de carregar armas
nucleares, nem receber ajuda
de outros países com esse fim.

● Ficam banidas do país
atividades nucleares
como exploração de urânio,
enriquecimento de material
nuclear ou atividades
relacionadas com a
construção de mísseis.

● Serão feitas inspeções de
carga em navios iranianos se
houver razão para suspeitar
que a embarcação esteja
carregando armas. Se forem
encontrados itens proibidos,
eles deverão ser confiscados.

● Países da ONU deverão
bloquear transações financeiras
e negócios feitos por suas
empresas que tenham ligações
com a proliferação nuclear
do Irã. Bancos iranianos
instalados em outros países terão
suas atividades fiscalizadas.

● Será criado um painel de
especialistas da ONU para
monitorar a implementação
das sanções e recomendar
caminhos para reforçar as ações.

CONFIRA AS RESOLUÇÕES

Emmanuel Dunand/AFP

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 44-45.
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