
Na sua primeira manifestação
ontem, no Brasil, o secretário-
geral da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), Ban Ki-
moon, de 66 anos, defendeu a
reforma no Conselho de Segu-
rança, ampliando seu forma-
to. Ban Ki-moon disse que a
atual estrutura do órgão - for-
mada por 15 integrantes - não
reflete as mudanças estrutu-
rais dos últimos 65 anos. Mas,
após elogiar a atuação do Bra-
sil no cenário internacional,
ele evitou apoiar a candidatu-
ra brasileira a um assento per-
manente no órgão.

Ban Ki-moon optou por um
discurso genérico em que afir-
mou ser necessário compor o ór-
gão de forma mais "representati-
va e pluralista". O secretário-ge-
ral elogiou o desempenho do go-
verno brasileiro em iniciativas
de defesa da paz, da segurança e
de combate à fome no mundo.

Segundo ele, os países latino-
americanos desempenham "ca-
da vez mais" um papel "mais for-
te nas relações multilaterais".

"É necessário acelerar as nego-
ciações. É certo que o Brasil pode
contribuir ainda mais", afirmou
o secretário-geral da ONU, de-
pois de almoço, no Palácio Itama-
raty, no qual estavam presentes
os ministros Antonio Patriota
(Relações Exteriores), Nelson Jo-
bim (Defesa), Maria do Rosário
(Direitos Humanos) e Izabella
Teixeira (Meio Ambiente), além
do presidente da Comissão de Re-
lações Exteriores no Senado, Fer-
nando Collor de Mello (PTB-AL).

Essa é a terceira visita do se-
cretário-geral ao Brasil e a se-
gunda a Brasília. A viagem é a úl-
tima etapa de uma série à Améri-
ca do Sul, por onde ele passou
pela Colômbia, Bolívia, Argenti-
na e pelo Uruguai. Na Argenti-
na, devido à nuvem de cinzas

do Vulcão Puyehue, que tomou
conta de parte do país, ele en-
frentou nove horas de viagem
de ônibus, do interior até a capi-
tal, Buenos Aires. No Uruguai,
ele viajou de barco.

Em campanha pela reeleição
como secretário-geral, Ban Ki-
moon está à frente das Nações
Unidas há quatro anos. O manda-
to é de cinco anos. Se reeleito, o
coreano ficará no cargo até o fi-
nal de 2016. Ele é o oitavo secretá-
rio-geral da ONU.

Oriente Médio
Ban Ki-moon disse que conver-
sou com o presidente sírio,
Bashar al-Assad, e exigiu que
ele "pare de matar pessoas" e
que se comprometa em dialo-
gar. O secretário-geral também
afirmou que espera que a ONU
possa falar de uma maneira "coe-
rente" sobre a Síria. "Eu de no-
vo apelei ao presidente Assad

para parar de matar pessoas e
que se comprometa em um diá-
logo inclusivo e que tome medi-
das corajosas antes que seja tar-
de demais", afirmou Ban.

Forças militares da Síria têm
reprimido protestos inspirados
nas revoltas árabes, forçando
milhares de refugiados a irem
em direção ao norte para a fron-
teira com a Turquia.Grupos de
direitos humanos sírios dizem
que 1.300 civis e mais de 300 sol-
dados e policiais morreram des-
de o início dos protestos, em
março, contra os 41 anos de regi-
me da família Assad.

Assad, aliado do Irã e apoia-
dor dos grupos militantes Ha-
mas e Hezbollah, enfrenta con-
denação internacional, mas a
única resposta concreta à violên-
cia foram as sanções dos Estados
Unidos e União Europeia contra
o presidente e seus funcionários
próximos. ■ Com Agências
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19  jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 44.
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