
174 mortos
foi o saldo da tragédia que
destruiu 20 pontes, centenas
de estradas e 500 escolas

US$ 250 milhões
gastará em reconstrução o go-
verno da Guatemala após a tem-
pestade Agatha, de 29 de maio

80%
dos americanos com
mais de 50 anos usa
internet

GUATEMALTECAS
CNN

Taleban é suspeito
de envenenar alunas
Cerca de 60 estudantes de 9 a
14 anos foram hospitalizadas
com sintomas de envenenamen-
to na Província de Balkh, no nor-

te do Afeganistão, durante o fim
de semana. É o terceiro caso
semelhante em uma semana, o
que eleva a 90 o total de vítimas
com algo em comum: todas são
meninas que ousaram frequen-
tar a escola. Entre 1996 e 2001,
quando o Taleban governou o
país, mulheres eram proibidas
de assistir às aulas. Embora a
educação feminina seja estimu-
lada por investimentos estran-
geiros, estudantes eventualmen-
te são alvo de ataques com áci-
do. Apenas 3% da população da
região dominada pelo Taleban
tem acesso à educação.

ST. PETERSBURG TIMES
Resgate de Abby
quebra a família
O resgate de Abby San-
derland, a america-
na de 16 anos que
ficou à deriva no
Oceano Índico, na
semana passada,
ao tentar dar a vol-
ta ao mundo, custou
US$ 300 mil. Para pa-
gar a dívida, a família nego-
cia a realização de um reality
show que mostraria o cotidiano
de Abby e seus seis irmãos.

THE NEW YORK TIMES
FBI revela segredos
de Ted Kennedy

Documentos do FBI li-
berados ontem sobre

Ted Kennedy suge-
rem que o senador
recebeu inúmeras
ameaças de morte

antes e depois de
sua tentativa de che-

gar à presidência, em
1980. As mais frequentes

partiram da extrema direita,
irritada com a relação de Ted
com governos de esquerda.

EL MOSTRADOR
Comparação de Allende
com Hitler divide Chile
Ao comparar o ex-presidente
Salvador Allende ao ditador
Adolf Hitler, José Piñera rachou
o governo do irmão e presiden-
te chileno, Sebastián Piñera. O
ministro do Interior, Rodrigo
Hinzpeter, considerou a compa-
ração “repudiável”. José Piñera,
ex-ministro do ditador Augusto
Pinochet, que depôs Allende,
em 1973, não recuou. Exigiu no
Twitter que Hinzpeter “se des-
culpe ou renuncie”.

Websfera O melhor da internet Rodrigo Cavalheiro
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Radar Global. Veja no blog os
links das notas

VISÃO
GLOBAL

Um editorial num reno-
mado jornal francês
previu que o 17 de
maio, data da Declara-
ção de Teerã sobre o
programa nuclear do

Irã – negociada por Brasil e Turquia
com o governo iraniano – chegará aos
livros de história. Um comentarista
de um respeitado diário britânico su-
geriu que os esforços empreendidos
pelos dois países emergentes desafia-
va a primazia dos membros perma-
nentes do Conselho de Segurança da
ONU em questões de paz e seguran-
ça internacional – e isso não foi rece-
bido sem desconforto.

De fato, até recentemente todas as
decisões globais eram tomadas por
um punhado de potências tradicio-
nais. Os membros permanentes do
Conselho de Segurança – Grã-Breta-
nha, China, Estados Unidos, França,
Rússia, que são incidentalmente as
cinco potências nucleares reconheci-
das como tal pelo Tratado de Não-
Proliferação de armas nucleares – ti-
nham (e ainda têm) o privilégio de
dar as cartas em questões de paz e

segurança internacional. O G-8 estava
encarregado das decisões importantes
que afetam a economia global. Em ques-
tões relacionadas ao comércio interna-
cional, o “Quarteto” – EUA, União Euro-
peia, Japão e Canadá – dominavam a
cena.

Países como Brasil, China, Índia, Áfri-
ca do Sul e alguns outros são os “caras
novos no pedaço” entre os players glo-
bais que moldam as relações internacio-
nais. Eles legitimamente aspiram a uma
maior participação em instituições in-
ternacionais, que ainda sofrem de um
“déficit democrático”. As decisões glo-
bais não podem mais ser tomadas sem
ouvir as suas vozes.

Na reunião ministerial da Rodada Do-
ha em Cancún, em 2003, Brasil, Índia,
Argentina e outros países em desenvol-
vimento resolveram não endossar uma
decisão tomada pelos tradicionais inte-
resses – especialmente os de EUA e a
União Europeia – que desconsidera-
vam suas próprias reivindicações, em
especial com respeito à agricultura. A
criação do Grupo dos 20 da Organiza-
ção Mundial do Comércio transformou
o padrão das negociações comerciais

multilaterais para sempre. A crise finan-
ceira salientou ainda mais a maioridade
de novos atores. O G-20 Financeiro,
que é formado tanto por países ricos co-
mo em desenvolvimento, substituiu o
G-8 como principal fórum para discus-
sões e decisões referentes à economia
mundial.

Sobre mudanças climáticas, as na-
ções emergente sempre foram players
importantes. Mas na 15.ª Conferência
de Partes em Copenhague, o “acordo”,
por insuficiente que tenha sido, foi al-
cançado numa sala onde o presidente
dos Estados Unidos negociou com os
líderes do Basic – Brasil, África do Sul,
Índia e China.

Em 15 de abril, Brasília recebeu duas
reuniões internacionais do mais alto ní-
vel político: a segunda cúpula do Bric

(Brasil, Rússia, Índia e China) e o quar-
to Fórum de Diálogo Ibas (Índia, Brasil
e África do Sul). Esses grupos, por dife-
rentes que sejam, mostram uma disposi-
ção e um compromisso de potências
emergentes com a redefinição da gover-
nança global. Muitos comentaristas sa-
lientaram essas reuniões gêmeas como
mais relevantes que as reuniões recen-
tes do G-7 e do G-8.

As discussões sobre comércio, finan-
ças, mudanças climáticas e mesmo go-
vernança global começaram a saudar a
presença de países em desenvolvimen-
to. Há um entendimento de que sem a
presença de países como China, Índia,
Brasil, África do Sul e México, nenhum
resultado prático poderá ser alcançado.

Paradoxalmente, questões relaciona-
das à paz e segurança internacional –

alguns poderiam dizer o “núcleo du-
ro” da política global – continuam
sendo o território exclusivo de um
pequeno grupo de países.

O fato de que Brasil e Turquia se
aventuraram num assunto que seria
tipicamente tratado pelos cinco
membros permanentes do Conselho
de Segurança mais a Alemanha – e, o
que é mais importante, foram bem-
sucedidos nisso – perturbou o status
quo.

A insistência nas sanções contra o
Irã – ignorando efetivamente a Decla-
ração de Teerã, e sem nem mesmo
dar ao Irã tempo para responder aos
comentários do “Grupo de Viena”
(Estados Unidos, França e Rússia) –
confirmou as opiniões de muitos ana-
listas que afirmaram que os centros
tradicionais de poder não partilharão
de bom grado sua condição privilegia-
da.

Aliás, as negociações conduzidas
pelo presidente Luiz Inácio Lula da
Silva do Brasil e o primeiro-ministro
Recep Tayyip Erdogan, da Turquia,
seguiram precisamente o script que
estava na mesa havia alguns meses e
cuja validade havia sido reafirmada
recentemente no mais alto nível.

Boa parte do mundo está com os
olhos fixos na Copa do Mundo na Áfri-
ca do Sul. No futebol, o mais univer-
sal de todo os esportes, países em de-
senvolvimento como Brasil e Argenti-
na sempre foram grandes players.

Já é hora de que em questões gra-
ves de guerra e paz, nações emergen-
tes como Turquia e Brasil – e outras,
como Índia, África do Sul, Egito e In-
donésia – tenham suas vozes ouvi-
das. Isso não só fará justiça a suas cre-
denciais e habilidades; também será
melhor para o mundo. / TRADUÇÃO DE

CELSO M. PACIORNIK
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Os emergentes
devem ser ouvidos
Até recentemente decisões eram tomadas por potências tradicionais;
hoje, novo grupo de países quer moldar relações internacionais
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Férias de julho em

Bonito
O paraíso das águas claras e do turismo ecológico.

Agora em voos diretos aos domingos,uma exclusividade CVC.

Prezado cliente: preço por pessoa em apto duplo e hospedagem com café da manhã na Pousada Água Azul. A oferta de lugares é limitada e as reservas estão sujeitas a confirmação.
Preços, datas de saídas e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem prévio aviso. Oferta válida para compras até um dia após a publicação. Acesse cvc.com.br

Pacotes de 8 dias
Saídas 27/junho, 4, 11, 18 e 25/julho. Incluídos nos
preços: Passagem aérea São Paulo/Bonito/São Paulo 
voando em um moderníssimo jato Embraer E-175,
7 noites de hospedagem com café da manhã, traslado 
aeroporto/hotel/aeroporto, passeio na Gruta do Lago Azul,
Mergulho Superficial no Rio Sucuri, passeio de bote no Rio
Formoso e visita a Praia da Figueira.

Passeios : Só na CVC você tem incluso no roteiro 
4 maravilhosos passeios, confira:
Gruta do Lago Azul: Um passeio belíssimo! A beleza de 
um lago de águas intensamente azuladas de mais de 80m
de profundidade. Formações geológicas, no teto e piso 
da gruta de várias formas e tamanhos.

Mergulho Superficial no Rio Sucuri: Visita à nascente do 
Rio Sucuri e flutuação por 1.800m de águas cristalinas,

onde pode se avis tar uma diversidade de peixes
multicoloridos e plantas aquáticas.

Passeio de Bote ao Rio Formoso: Uma grande aventura
em botes de borracha com capacidade para 12 pessoas,
num percurso de 6 km até a Ilha do Padre. Nas margens
do rio é possível avistar a rica fauna local.

Praia da Figueira: Conheça a praia de Bonito com água doce 
e transparente repleta de peixes, areia branca, com bar
molhado, pula-pula, flutuação, caiaques, biribol, frescobol, 
redário e muito mais à sua disposição (ingressos a parte).

Localizada na região da Serra da
Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, 
Bonito encanta os visitantes com sua 
beleza natural surpreendente. Você
vai ter a oportunidade de caminhar
pelas matas, mergulhar em águas 
transparentes e explorar lugares 
únicos. Afinal, Bonito oferece cenários 
paradisíacos como rios de água 
cristalina, grutas, cachoeiras, além 
da exuberância da fauna e da flora.

Promoção de Lançamento
À vista R$ 1.098. 
Preço para saída 
27/junho. 

A partir de

10x R$109,80

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas, ou no seu agente de viagens.
São Paulo Capital: 
Paraíso ...............................2146-7011
Aclimação...........................2362-7780 
Alphaville............................4191-9198
Anhanguera-Extra................3831-1312
Aricanduva Shop. ...............2728-2626
Brooklin ..............................5532-0888
Campo Limpo Shop. .............5513-8484
Center Norte Shop. .............2109-2611
Central Plaza Shop. . ...........2914-3355
Eldorado Shop. ..................3815-7878
Fradique Coutinho ..............3596-3470
Faria Lima .........................3031-3106 
Ibirapuera Shop. ................2108-3500
Jabaquara-Pão de Açúcar.......5015-7933
Jaçanã-Sonda.....................2243-2020
Jardim Sul Shop. ................2246-0444
João Dias-Extra...................5851-0035

Light Shop. ........................3255-5323
Market Place Shop. ............2135-0777
Morumbi Shop. ..................2146-7200
Pátio Higienópolis Shop. .........3667-8622
Pacaembu ..........................2691-9521 
Penha Shop. ......................2135-0700
Plaza Sul Shop. ..................2105-7600
Praça da Árvore........................2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros ........2046-2668
Raposo Shop. .....................2109-0199
Santa Cecília ......................2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô........5571-7100
São Judas...........................2858-0599
Shopping D.........................3313-8340
SP Market Shop..................2103-1900
Tatuapé - Apucarana ...........2093-2093
Vila Carrão-Sonda...............2362-8978
West Plaza Shop. ................2117-2888

Grande São Paulo: 
Diadema Shop. ..................4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso........2498-6022 
Guarulhos Shop. .................2425-0533
Osasco Plaza Shop..............3652-3600
Osasco Shop.  União............3652-1600
Ribeirão Pires .....................4828-1868
Santo André-Centro.............2191-8700
Santo André Shop. ABC........2105-6100
São Bernardo - Centro .......... 4330-0966
Suzano Shop. .....................2148-4600
São  Paulo Interior: 
Araraquara - Shop. Lupo..........3322-7676
Araras - Leme .....................3554-7800 
Bragança Paulista...............4034-3020
Campinas  - Barão Geraldo.......3249-0232
Campinas-Centro ................2102-1700
Campinas-Extra Abolição...........3271-2004

Campinas Shop. .................3229-8899
Galleria Shop. Campinas........ 3206-0343
Campinas-D.Pedro Shop........ 3756-9939
Campinas – Shop. Prado....  3276-3680
Caieiras ..............................4442-3114
Ibitinga...............................3341-8210
Indaiatuba..........................3318-1000
Itapevi - Shopping ..............4143-7979
Itapira ................................3813-2426 
Itapetininga ........................3373-2144
Itupeva-Outlet Premium.......4496-7111
Jaboticabal Shop. ..............3203-3008
Jaú Shop. ...........................3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop. ........3395-3688
Limeira Shop. .....................3404-8899
Marília Aquarius..................2105-3888
Matão.................................3382-2771 
Mogi Mirim .........................3814-6060

Piracicaba ..........................3433-9066
Piracicaba Shop. ................3413-5557
Praia Grande-Litoral Plaza.......3491-8000
Plaza Shopping Itu..............4022-7275
Ribeirão-Novo Shop.  . ........2101-6400
Rio Preto-Centro .................2137-5910
Rio Preto Shop. ..................3121-1450
Rio Preto-Plaza Avenida ......2137-0070
Salto...................................4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli ...........3626-5553
São Carlos - Centro ............3307-7180
São Carlos-Iguatemi............3307-8686
S.J Campos-Center Vale.......2139-6700
Sumaré...............................3883-8888
Taubaté Shop. ....................3411-5000
Vinhedo .............................3876-3788
Litoral Plaza Shop............... 3491-8000

CARLINHOS MÜLLER/AE

De cinemas a espetáculos musicais.
De teatros a grandes exposições.
Caderno 2: sua agenda cultural.

De segunda 
a sexta  

no Estadão.
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