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BRASÍLIA

A nota do Itamaraty que pede o
cessar-fogo na Líbia “manifesta
expectativa” pelo fim dos ata-
ques no país “no mais breve pra-
zo possível” para que a integrida-
de da população civil seja garanti-
da e haja abertura para negocia-
ção e diálogo.

A nota foi publicada pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores
depois de uma análise que durou
boa parte da tarde. A decisão de
divulgá-la estava tomada desde
a manhã, pouco depois da parti-
da do presidente americano, Ba-
rack Obama, que embarcou na
manhã de ontem do Rio de Janei-
ro para o Chile. No entanto, o
tom da mensagem foi suavizado
ao longo do dia.

O texto divulgado no início da
noite de ontem não condena a
ação das forças ocidentais nos
ataques à Líbia – como fizeram,
por exemplo, países como a Rús-
sia ou a China –, mas “reitera sua
solidariedade com o povo líbio
na busca de uma maior participa-
ção na definição do futuro políti-
co do país, em um ambiente de
proteção dos direitos humanos”.

Além disso, reforça o apoio às

missões de negociação envia-
das ao país, a primeira liderada
pelo ex-chanceler jordaniano
Abdelilah al-Khatib, enviado es-
pecial das Nações Unidas, e um
grupo de presidentes da União
Africana.

O Brasil foi o último dos paí-
ses do grupo Bric a se manifes-
tar. Desde o início dos ataques,
Rússia, Índia e China já haviam
colocado suas posições sobre o
tema, semelhantes à brasileira.
Da mesma forma, a Turquia e a
Liga Árabe – que, inicialmente,
registraram sua oposição, mas
de forma mais contundente que
o Brasil. Envolvida com a visita
do presidente americano, ape-
nas hoje a presidente Dilma
Rousseff tratou da nota com o
Itamaraty.

Após a votação de sexta-feira,
o governo brasileiro justificou
sua abstenção sob o argumento
de que o texto da resolução pode-
ria dar margem ao uso excessivo
de força, o que poderia compli-
car mais do que auxiliar a situa-
ção dos civis na Líbia.

Internacional Infográfico. A revolta que abalou
o mundo árabe
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PLACAR NA ONU

Decisão de divulgar
nota estava tomada
desde a manhã,
seguindo-se à partida de
Obama para o Chile

● Ao ser homenageado ontem
pela comunidade árabe do Bra-
sil, o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva condenou o bombar-
deio da Líbia por forças interna-

cionais. Na opinião dele, ações
desse tipo refletem o enfraqueci-
mento da ONU, que ainda não
teria entrado no século 21.

“Sou solidário à posição do
Brasil que se absteve na ONU
contra a invasão”, afirmou.
“Acho que essas invasões só
acontecem porque a ONU está
enfraquecida. Se ela tivesse a
representação do século 21 e

não a do século 20, certamente,
em vez de mandar aviões para
bombardear, teria mandado o
secretário-geral da ONU para
conversar.” A homenagem ao
ex-presidente ocorreu no Clube
Monte Líbano e teve a participa-
ção de mais de 900 pessoas. Ela
foi organizada pela Federação
das Associações Muçulmanas do
Brasil. / ROLDÃO ARRUDA

Tom da mensagem foi
atenuado ao longo do dia ORLANDO

Reino da magia e da diversão.
Em até 10x sem juros e sem entrada

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento quádruplo, saindo de São Paulo. Preços calculados com base no câmbio do dia 18/2/2011: US$
1,00 = R$ 1,75, estando, portanto, sujeitos a variações e serão recalculados no dia da compra.Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos e portos não estão incluídas nos preços.
Preços válidos para compras realizadas até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você. 

Flórida Mágica para julho
13 dias - Saídas diárias em julho 
Incluídos no preço: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, traslados e ingressos para os parques Magic Kingdom, 
Epcot, Disneý s Hollywood Studios, Animal Kingdom, Typhoon
Lagoon, Universal Studios, Islands of Adventure, Sea World, 
1 tour de compras com 2 paradas, 1 jantar no Planet Hollywood, 
11 noites de hospedagem no Hotel Disney’s All Star Resort 
e 1 noite de hospedagem no Hotel Hampton Inn Hallandale
Beach Aventura com café da manhã, assistência de guia desde
o Brasil  e seguro-viagem.

À vista R$ 6.121, ou 10x R$ 612,10
Base US$ 3.458, em apto quádruplo. Preço para saídas 7, 8, 13, 16 e 17/julho.

A CVC tem os melhores preços do mercado

em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar

o mundo com a CVC?

São Paulo Capital:
Paraíso ................................................ 2146-7011
Aclimação ........................................... 2362-7780
Anchieta – Carrefour.........................3791-9080
Anhanguera-Extra............................... 3831-1312
Aricanduva Shop. ............................... 2728-2626
Avenida Aclimação.............................. 3271-7160
Brooklin .............................................. 5532-0888
Campo Belo........................................ 5041-2740
Center Norte Shop. ............................. 2109-2611
Central Plaza Shop. ............................. 2914-3355
Cidade Dutra – Sonda .......................5666-5337
Eldorado Shop. ................................... 3815-7878
Fradique Coutinho............................... 3596-3470
Faria Lima ........................................... 3031-3106
São Miguel Hiper Davo ........................ 2058-1662
Ibirapuera Shop. ................................. 2108-3500
Imigrantes – Carrefour .....................2948-3148
Jacu-Pêssego-Carrefour ...................... 2521-5135
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
Morumbi Open Center......................... 2369-9890
Pacaembu ........................................... 2691-9521
Pátio Higienópolis Shop. .................... 3667-8622
Penha Shop. ....................................... 2135-0700

Pirituba ............................................... 3903-6611
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
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13...........5546-2888
São Judas ............................................ 2858-0599
Shopping D ......................................... 3313-8340
SP Market Shop................................... 2103-1900
Tatuapé-Apucarana ............................ 2093-2093
Tatuapé Shop. Boulevard .................... 3019-3300
Vila Carrão-Sonda. .............................. 2362-8978
Vila Maria-Carrefour Tietê ................... 2636-1864
West Plaza Shop.................................. 2117-2888
Grande São Paulo:
Alphaville - Centro Comercial ............. 4191-9198
Diadema Shop. ................................... 4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso ........................ 2498-6022
Guarulhos Shop. ................................. 2425-0533
Mauá Coop Barão de Mauá.................. 4544-8111
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
Santo André-Sta. Teresinha............... 4997-4177
S.B.Campo-Prestes Maia ..................... 4330-0966
S.B.Campo-Carrefour Taboão .............. 4178-4377

S.B.Campo-Carrefour Vergueiro .......... 4121-9877
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-Cambuí............................... 3254-2733
Campinas-Centro ................................ 2102-1700
Campinas-Extra Abolição .................... 3271-2004
Campinas Shop. .................................. 3229-8899
Campinas-Galleria Shop. .................... 3206-0343
Campinas-D.Pedro Shop. .................... 3756-9939
Campinas-Shop. Prado........................ 3276-3680
Campinas-Taquaral............................. 3254-3046
Campo Limpo Shop. ........................... 5513-8484
Caieiras ............................................... 4442-3114
Fernan dópolis ................................... 3465-5520
Guará-Buriti Shop. .............................. 3133-3171
Ibitinga ............................................... 3341-8210
Indaiatuba .......................................... 3318-1000
Itapevi Shop. ...................................... 4143-7979
Itapira ................................................. 3813-2426
Itapetininga ........................................ 3373-2144
Ituverava............................................. 3839-1210
Jaboticabal Shop. ............................... 3203-3008
Jaú Shop. ............................................ 3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop. ...................... 3395-3688
Limeira Shop. ..................................... 3404-8899
Mauá Coop Barão ................................ 4544-8111

Marília Aquarius.................................. 2105-3888
Matão ................................................. 3382-2771
Mococa................................................ 3665-7990
Mogi Mirim ......................................... 3814-6060
Piracicaba............................................ 3433-9066
Piracicaba Shop. ................................. 3413-5557
Plaza Shopping Itu .............................. 4022-7275
Praia Grande-Litoral Plaza................... 3491-8000
Ribeirão-Novo Shop. . ......................... 2101-6400
Ribeirão Preto-Centro ......................... 3289-1011
Rio Preto-Centro ................................. 2137-5910
Rio Preto Shop. ................................... 3121-1450
Rio Preto-Plaza Avenida...................... 2137-0070
Rio Preto-Praça Shopping ................... 3212-8112
Salto.................................................... 4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli ........................... 3626-5553
São Carlos-Centro ............................... 3307-7180
São Carlos-Iguatemi............................ 3307-8686
S.J Campos-Center Vale Shop. ............ 2139-6700
S.J. Campos-Adhemar Barros .............. 2139-9540
Sumaré ............................................... 3883-8888
Taubaté-Praça CTI ............................... 3624-2655
Taubaté Shop. .................................... 3411-5000
Taquaritinga ....................................... 3253-3909
Várzea Paulista.................................... 4595-6200
Vinhedo .............................................. 3876-3788
Votuporanga....................................... 3423-3029

Flórida Jovem para julho
Programa elaborado especialmente para 
menores viajando desacompanhados. 
13 dias - Saídas diárias em julho
Fretamento TAM. Incluídos no preço: passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto, traslados e ingressos 
para os parques Magic Kingdom, Epcot, Disneý s Hollywood 
Studios, Animal Kingdom, Typhoon Lagoon, Universal Studios, 
Islands of Adventure, Sea World e Busch Gardens, show 
Blue Man Group, jantar e discoteca ICEBAR, 1 tour compras 
com 2 paradas, 1 jantar no Planet Hollywood, 11 noites de 
hospedagem com café da manhã em Orlando no Hotel 
Rosen Centre e 1 noite de hospedagem em Miami 
com café da manhã no Hotel Hampton Inn Hallandale 
Beach Aventura e seguro-viagem.

À vista R$ 6.581, ou 10x R$ 658,10
Base US$ 3.718, em apto quádruplo. Preço para saídas 7, 8, 13, 16 e 17/julho.

ANJA NIEDRINGHAUS/AP

GORAN TOMASEVIC/REUTERS

● A favor da resolução:
Estados Unidos, Líbano,
França, Grã-Bretanha,
Bósnia-Herzegovina,
Gabão, Nigéria, Colômbia,
Portugal e África do Sul

● Abstenções:
Brasil, Rússia, Índia,
China e Alemanha

Horas após partida de Obama, Brasil
pede à coalizão cessar-fogo na Líbia

TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO. Força total

BRASÍLIA

Horas depois de o presidente
americano, Barack Obama, ter
deixado o Brasil – de onde
acompanhou os primeiros ata-
ques da coalizão que busca evi-
tar que o ditador líbio, Mua-
mar Kadafi, ataque civis arma-
dos que se opõem a ele –, o Ita-
maraty emitiu ontem uma no-
ta na qual pede um cessar-fo-
go imediato na Líbia.

Com seus parceiros do grupo
Bric – Rússia, Índia e China – e a
Alemanha, o País havia optado
pela abstenção na sexta-feira, na
votaçãodo Conselho de Seguran-
ça da ONU que aprovou a Resolu-
ção 1.973, medida que autoriza o
uso de “todos os meios necessá-
rios” para a proteção dos civis.
Os demais parceiros do Brasil no
Bric emitiram mensagens seme-
lhantes, mas o Itamaraty assegu-
rou ao Estado que não se tratou
de uma ação coordenada.

O governo de Dilma Rousseff
optou por aguardar a saída de
Obama do Brasil para fazer a de-
claração, evitando criar uma saia-
justa.

Bem menos cauteloso, o pri-
meiro-ministro russo, Vladimir

Putin, qualificou a resolução da
ONU de “cruzada medieval”, en-
quanto a China comparou a in-
tervenção da coalizão às inva-
sões do Iraque e Afeganistão. O
uso da palavra “cruzada” irri-
tou não apenas os europeus,

mas também o presidente da
Rússia, Dmitri Medvedev, que
julgou a escolha do termo por
Putin de “inaceitável”.

Apesar da diferença de tom, o
Estado obteve confirmações
de que as declarações não foram

feitas todas no mesmo tempo
por acaso. Uma cuidadosa coor-
denação foi estabelecida entre
os quatro países para enviar dois
recados: primeiro, o mundo não
tolerará mais uma ação como a
dos aliados no Iraque; segundo,

soluções para crises como a da
Líbia terão de ser negociadas.

Outro país-membro dos Bric,
a Índia, fez questão de pedir o
fim “imediato” dos ataques aé-
reos contra a Líbia. “O uso da
força apenas leva mais sofri-
mento a civis inocentes, estran-
geiros e missões diplomáticas”,
declarou o governo indiano por
meio de sua chancelaria.

A China também atacou a
operação por intermédio de um
editorial no principal jornal do
Partido Comunista Chinês, o
Diário do Povo. O regime de Pe-
quim compara os ataques con-
tra a Líbia às invasões america-
nas no Iraque e Afeganistão.
“Os ataques na Líbia represen-
tam a terceira vez que alguns
países lançam uma ação arma-
da contra um país soberano”,
afirmou.

Enquanto Ban Ki-moon, se-
cretário-geral da ONU, e o se-
cretário de Defesa dos EUA, Ro-
bert Gates, percorriam o mun-
do em busca de apoio, crescia o
questionamento sobre a legiti-
midade dos ataques da coalizão
entre algumas das principais po-
tências internacionais, o que
obrigou o Conselho de Seguran-

ça da ONU a realizar uma nova
reunião ontem, desta vez a por-
tas fechadas.

Nos bastidores da ONU, o te-
mor é o de que a onda de críti-
cas enfraqueça a legitimidade
da coalizão e da missão aprova-
da na semana passada. “Precisa-
mos falar com uma só voz”, ape-
lou ontem Ban. No fundo, o
que a ação dos emergentes tes-
ta também é o jogo de forças
em um eventual novo Conselho
de Segurança, não apenas com
os cinco membros permanen-
tes, mas também com preten-
dentes como Brasil e Índia.

Além de Brasil, Rússia, Índia
e China, os governos da União
Africana, Turquia e outros paí-
ses também criticaram a inter-
venção militar, evidenciando a
falta de unidade da comunida-
de internacional sobre como li-
dar com a crise em Trípoli. O
Itamaraty alegou ontem que a
resolução não deu o resultado
esperado, que os danos para a
população civil foram altos e ela
não parou as forças de Kadafi.
Para o governo, apenas uma so-
lução negociada terá resultados
no caso da Líbia. / JAMIL CHADE
E LISANDRA PARAGUASSU

Vigilância. Rebeldes observam front na periferia de Ajdabia

Avanço rebelde. Opositores comemoram diante de veículos de forças pró-Kadafi queimados

Lula condena
intervenção na Líbia
e atuação da ONU

estadão.com.br

A reação ao voto brasileiro em Benghazi. Pág. A16 }

Em nota, Itamaraty reitera posição que adotou sexta-feira, na votação da resolução que aprovou a intervenção militar para proteger
civis líbios ameaçados pelas forças de Kadafi; mensagem segue a linha adotada pelos demais parceiros do País no grupo Brics
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.




