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Obama se reunirá com Abbas
após falar na Assembleia-Geral

Internacional Tempo real. Acompanhe o discurso de Dilma
Rousseff na Assembleia-Geral da ONU

www.estadão.com.br/e/dilma-na-onu
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CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O presidente americano, Barack
Obama, se reunirá hoje à tarde
com o presidente da Autoridade
Palestina (AP), Mahmoud Abbas,
horas depois de se encontrar com

o primeiro-ministro de Israel,
Binyamin Bibi Netanyahu, e de
discursar na Assembleia-Geral
da ONU. O encontro foi anuncia-
do ontem à noite pela Casa Bran-
ca, acrescentando que a reunião
foi acrescentada de última hora à
programação do presidente.

Emmeio a pressões diplomáti-
caspara tentarimpedir ospalesti-
nos de levar adiante a iniciativa
de se tornar um Estado pleno na
ONU, Obama, deve afirmar em
seu discurso que a Palestina ape-
nas poderá ser criada por meio de
negociações com os israelenses.

Segundo autoridades do go-
verno americano, Obama quer
deixar clara a sua insatisfação
com a decisão palestina de se-
guir adiante com a iniciativa na
ONU, ignorando os apelos de re-
tornar à mesa de negociações.
Ao mesmo tempo, ele insistirá
que defende a solução de dois Es-
tados desde que a Palestina seja
criada por meio de negociações,
e não com o ato unilateral na
ONU.

Os palestinos dizem-se dis-
postos a retornar à mesa de nego-
ciações com Israel. Mas, de acor-

do com o presidente Abbas, será
na condição “de Estado para Es-
tado”, e não mais de Autoridade
Palestina e Israel. Netanyahu,
por sua vez, afirmou estar dispos-
to a retornar ao diálogo imediata-
mente desde que os palestinos
abandonem a iniciativa.

O premiê francês, Alain Jup-
pé, indicou que uma das opções
seria adiar a votação no conselho
depois de os palestinos apresen-
tarem o requerimento ao secretá-
rio-geral da entidade, Ban Ki-
moon, na sexta-feira. Essa estra-
tégia de esperar semanas para
tentar lançar novamente as nego-
ciações entre Israel e palestinos
ganhou força nos últimos dias.

Para os europeus, a situação é
delicada porque eles não querem
que a questão palestina afete os
ganhosobtidos na primavera ára-
be, segundo o presidente fran-
cês, Nicolas Sarkozy, afirmou on-
tem. Nos EUA, o conflito Israel-
palestinos é tratado como políti-
ca doméstica e Obama foi ataca-
do por adversários republicanos,
para quem o presidente seria o
responsávelpelasituação ter che-
gado a esse ponto.

O premiê de Israel afirmou
ontem ao deixar Jerusalém que
não espera uma “recepção calo-
rosa na ONU”. Ele discursa na
sexta-feira, depois de Abbas.

Para o Estado palestino inte-
grar a ONUcomo membro pleno,
é necessária a aprovação tanto do
Conselho de Segurança quanto
da Assembleia-Geral. Caso op-
tem por ser membros observado-
res, os palestinos precisariam de
maioria simples na assembleia.

A presidente brasileira, Dilma
Rousseff, recebeu uma carta on-
tem dos senadores americanos
Robert Menendez (democrata) e
Marco Rubio (republicano) pedin-
do ao Brasil que vote contra a
iniciativa para o reconhecimento
do Estado palestino como mem-
bro pleno da ONU.

Acusando a Autoridade Palesti-
na de se recusar a negociar a paz
com Israel e dizendo serem de-
fensores dos valores democráti-
cos, os senadores americanos
disseram estar pedindo a nações
latino-americanas e “em espe-
cial ao Brasil e à Colômbia, como
membros do Conselho de Segu-
rança, que votem contra a resolu-
ção".

Eles também afirmaram estar
trabalhando para suspender a
ajuda financeira aos palestinos
no Congresso americano. O mi-
nistro das Relações Exteriores
do Brasil, Antonio Patriota, prefe-
riu não fazer comentários sobre
o teor da carta. / G.C.
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DISPUTA DIPLOMÁTICA. Apoio do Brasil

Senadores dos EUA
pedem ao Brasil
que vote contra

Em discurso hoje na ONU, Dilma deve
defender vaga no CS e Estado palestino

Presidente também se
encontrará com Bibi e
pedirá na ONU
negociação direta entre
palestinos e israelenses

Divisão também
marcou criação
de Israel
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Em seu primeiro discurso de
abertura da Assembleia-Geral
das Nações Unidas, a presiden-
te Dilma Rousseff defenderá
hoje o reconhecimento do Es-
tado palestino e levantará o te-
ma mais recorrente da políti-
ca externa brasileira na ONU:
a necessidade de uma reforma
na governança global, em espe-
cial do Conselho de Seguran-
ça – o Brasil reivindica a vaga
de membro permanente do ór-
gão.

A presidente do Brasil, no en-
tanto, vai pôr ressalvas a essa co-
brança: não adianta promover re-
formas políticas enquanto o de-
senvolvimento de países mais
pobres está em risco com a insta-
bilidade global, especialmente a
econômica.

Desde domingo, quando che-
gou a Nova York, Dilma vem tra-
balhando em seu discurso todos
os dias. A instabilidade econômi-
ca mundial, que já seria um dos
temas centrais, tomou propor-
ções ainda maiores. A presiden-
te pretende ressaltar a preocupa-
ção com os efeitos que os proble-
mas econômicos de EUA e Euro-
pa podem causar no restante do
mundo, especialmente nas na-
ções em desenvolvimento.

O discurso enfatizará o risco
de países que finalmente conse-
guiram iniciar uma progressiva
redução da pobreza verem seus
projetos de desenvolvimento
atrasados ou mesmo condena-
dos ao retrocesso.

Ainda assim, Dilma pretende
deixar claro que essa não é a hora
de apontar para culpados ou fa-
zer cobranças, mas de trabalhar
em conjunto.

Apesar do centro econômico
de seu discurso, a presidente
não deixará de lado o tema princi-
pal da Assembleia-Geral: o reco-
nhecimento de um Estado pales-

tino pela ONU. Dilma dirá que
passou da hora de os palestinos
terem direito a seu próprio terri-
tório e afirmará que o Brasil será
sempre um de seus defensores,
ainda que levando em conta a ne-
cessidade de garantir fronteiras
seguras para Israel.

Outro país considerado injus-
tiçado pelo governo brasileiro,
Cuba, também entrará no discur-
so. Como seu antecessor, Luiz
Inácio Lula da Silva, em 2010, Dil-
ma pedirá o fim do embargo eco-
nômico americano que prejudi-
ca o desenvolvimento dos cuba-
nos.

Ontem, a presidente teve os
dois primeiros encontros bilate-
rais de sua agenda em Nova
York, com os presidente dos
EUA, Barack Obama, e do Méxi-
co, Felipe Calderón. Apesar de a
questão palestina estar na or-
dem do dia, Dilma e Obama não
tocaram no assunto. Para o Ita-
maraty, a posição brasileira é co-
nhecida pelos americanos e não
haveria sentido tentar mudá-la.

A cooperação e a crise econô-
mica foram os assuntos que do-
minaram a conversa de cerca de
meia hora entre Obama e Dilma.
Ela elogiou o pacote para aumen-
tar o número de empregos prepa-
rado pelo governo americano.

A conversa tratou também
dos problemas de países como
Grécia, Portugal e Espanha, as-
suntos que deverão voltar duran-
te a reunião do Grupo dos 20 em
Cannes, na França, no fim do
ano. De acordo com o chanceler
brasileiro, Antonio Patriota,
Obama convidou Dilma para visi-
tar os Estados Unidos no ano
que vem.

Comércio. Com Calderón, em
uma conversa mais longa, o as-
sunto principal foi a possibilida-
de de um acordo comercial com
o México. Parado desde 2002, o
tema voltou à tona e uma missão
comercial mexicana pode visitar
o Brasil.

“Há interesse dos mexicanos
em aproximar as classes empre-
sariais dos dois países. É o desejo
de ambos de intensificarem rela-
ção econômica, comercial e polí-
tica também de construir uma re-
lação verdadeiramente estratégi-
ca”, disse brasileiro, Antonio de
Aguiar Patriota.

“Achamos muito positiva essa
possibilidade porque ajuda a reti-
rar as desconfianças entre os em-
presários dos dois países. Os me-
xicanos temem um pouco a com-
petitividade da agricultura brasi-
leira”, afirmou o chanceler.

Diplomacia. Sarkozy recebe Abbas em Nova York; palestinos buscam apoio de europeus

Revolta. Palestino atira pedras contra colonos judeus na Cisjordânia: disputa por terras
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Assim como nesta semana em
Nova York, a questão árabe-is-
raelense também dividiu aa
Nações Unidas 64 anos atrás.
Foram 33 votos a favor, 13 con-
tra e 10 abstenções na votação
da partilha da Palestina, que
culminou na criação do Esta-
do de Israel.

Entre os que não apoiaram a
divisão, além dos países ára-
bes, estavam Grã-Bretanha,

Grécia, Turquia, Argentina,
China, México, Colômbia, Chi-
le e Cuba. Mas Estados Uni-
dos e União Soviética, que
eram as duas grandes potên-
cias da época, defenderam a
criação de um Estado judaico
e outro árabe.

O Brasil também se posicio-
nou a favor da divisão e teve
uma participação importante
no processo. A sessão que cul-
minou na criação do Estado de
Israel foi presidida pelo embai-
xador Osvaldo Aranha. Sem os
esforços do diplomata brasilei-
ro nos dias que antecederam o
voto, talvez os judeus não ti-
vessem conseguido o reconhe-
cimento de seu Estado na co-
munidade internacional.

Em razão da pressão dos
americanos e soviéticos, Ara-

nha, segundo reportagem
do New York Times de 30 de

novembro de 1947, pediu à
ONU que “não aceitasse adiar
a votação e aprovasse de ime-
diato a partilha, não levando
em conta esforços dos países
árabes para um acordo”.

Uma das propostas era de-
volver a questão para a Comis-
são Ad Hoc sobre a Palestina,
sem levar em conta as propos-
tas árabes.

Esses argumentos não con-
venceram Aranha, que defen-
dia a solução de dois Estados.
Hoje, o diplomata dá nome a
um kibutz e a uma praça em

Israel. / G.C.

Presidente dirá na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas que já passou da hora de reconhecer o direito dos palestinos a
um país e afirmará que o Brasil será sempre um de seus defensores, levando em conta a necessidade de garantir a segurança de Israel
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