
O discurso da presidente Dil-
ma Rousseff, feito ontem na
abertura da Assembléia Geral
das Organizações das Nações
Unidas (ONU), em Nova York,
evidencia o papel de destaque
que o Brasil ocupa no cenário
internacional, mas ainda não é
considerado como um sinal de
que estão mais próximas as
pretensões do país por uma va-
ga permenente no Conselho
de Segurança. A abertura do
encontro global não foi além
da simbologia histórica de ter
sido feito pela primeira vez
por uma mulher, mesmo as-
sim não deixa de servir como
instrumento de pressão por

uma reforma na Organização
internacional.

“A cada ano que passa, mais
urgente se faz uma solução pa-
ra a falta de representatividade
do Conselho de Segurança, o
que corrói sua eficácia. Dilma
alertou que a incapacidade de
coordenar os esforços entre os
membros da ONU e outras insti-
tuições multilaterais como o
FMI poderia causar uma “grave
ruptura política e social” que
engoliria economias ainda
mais resistentes.

Também fez parte do discur-
so de Dilma críticas à guerra
cambial e à medidas protecionis-
tas. “O protecionismo e todas
as formas de manipulação co-
mercial devem ser combati-
dos”, afirmou Dilma.

Mas, na avaliação de embaixa-
dores e economistas, os efeitos
práticos serão pequenos. O mo-
tivo é que ainda permanece um
grande não alinhamento entre
o Brasil e os Estados Unidos que
dificilmente permitirá a con-
quista de uma vaga permanente
no Conselho de Segurança, pelo
menos nos próximos anos.

Um exemplo é a postura de
defesa do país pelo reconheci-
mento do estado palestino pela
ONU, que apesar de ter sido de-
fendida abertamente por Dilma
no momento em que o pleito se-
rá levado a votação aos inter-
grantes do Conselho de Segu-
rança, não é capaz de abalar as
relações internacionais por ser
uma posição tradicionalmente
assumida pelo Brasil.

O embaixador Rubens Barbo-
sa considera que houve autoes-
tima elevada no discurso no
que diz respeito a reivindica-
ção sobre a reforma da ONU.
Mas, no geral, o discurso foi po-
sitivo. “A presidente conseguiu
tratar de todos os grandes te-
mas de interesse da política ex-
terna do país”, diz Barbosa.

Para o embaixador e ex-Mi-
nistro da Fazenda, Rubens Ri-
cupero, o discurso da presiden-
te Dilma pecou pelo excesso
de propaganda que se aproxi-
ma mais da característica do
ex-presidente Lula do que a
personalidade do seu governo
atual. “O Brasil, de fato, está
uma situação positiva, mas é
preciso uma linguagem mais
sóbria como a dos outros paí-
ses dos Brics, a exemplo como
a China que não tem esse lado
espalhafatoso como nós te-
mos”, diz Ricupero.

Mudança política
Segundo o sociólogo, Demétrio
Magnolli, o discurso da presi-
dente Dilma também demons-
trou uma transição entre a posi-
ção adotada antes pelo governo
Lula. “O que há de mais interes-
sante é que Dilma Rousseff no
seu discurso deu apoio as revol-
tas árabes contra as ditaduras”,
avalia Magnolli. “Isso está em
contradição com as ações da di-
plomacia brasileira que se abste-
ve da intervenção na Líbia, foi
um dos últimos países a reco-
nhecer o novo governo e, que
durante anos, deu apoio ao regi-
me ditatorial na Síria”. ■

Ruy Barata Neto
rneto@brasileconomico.com.br
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● Dilma aumentou o tom
da pressão por reforma do
Conselho de Segurança da ONU
com críticas a sua eficácia
e capacidade de julgamento
dos conflitos internacionais.

● A presidente pediu maior
coordenação entre os países
e os organismos multilaterais
nos dois planos e fez um apelo
pelo fim da guerra cambial.

DESTAQUE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EMDESTAQUE

Dilma ataca guerra
cambial e protecionismo

Divulgação

A tradição que se mantém até hoje de um brasileiro ser o orador na abertura da
Assembleia Geral da ONU foi inaugurada por Oswaldo Aranha, em 1947. Em seu
discurso, ele defendeu a criação do Estado de Israel. Aranha foi embaixador em
Washington entre 1933 e 1937 e ministro das Relações Exteriores a partir de 1938.
Como chanceler, colocou o Brasil ao lado dos Aliados durante a II Guerra Mundial.

“

No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, presidente diverge de Barack
Obama ao defender a aceitação do Estado palestino como membro permanente do órgão

TRADIÇÃO BRASILEIRA

O mundo se defronta
com uma crise que
é ao mesmo tempo
econômica, de
governança e de
coordenação política

Dilma Rousseff
Presidente da República

PresidenteDilmaRousseff
tornou-seontem
aprimeiramulheraabrir
aAssembleiadaONU
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O presidente Barack
Obama voltou a exortar

ontem palestinos e israelenses
a romper o impasse que
já dura um ano e voltar
para a mesa de negociações.

O discurso da presidente Dil-
ma Rousseff na Assembleia Ge-
ral da Organização das Nações
Unidas (ONU) foi contraditó-
rio ao criticar medidas prote-
cionistas poucos dias depois
do próprio país aumentar a alí-
quota do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) dos
carros importados.

A medida atinge em cheio a
venda dos carros chineses no
Brasil. É por conta desse confli-
to que especialistas não acredi-
tam em grandes evoluções em
propostas de socorro aos países
europeus endividados pelos
Brics - bloco emergente forma-
do por Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e Africa do Sul. O tema será
discutido hoje em reunião dos
ministros de finanças do bloco
em Washington.

O embaixador Rubens Ricu-
pero, diretor da Faculdade de
Economia da Fundação Arman-
do Alvares Penteado (FAAP),
critica o destaque que o Brasil
tem dado a capacidade de socor-
ro parte da Europa endividada.
“Não acho que tenhamos toda
essa saúde para resolver isso. O
caso da Europa não está na ob-
tenção de recursos de fora, o
FMI tem recursos apenas não es-
tá querendo liberar porque há
desconfiança do controle de
gastos dos países endividados,
como a Grécia”, diz Ricupero.
“Enquanto eles não se entende-
rem ninguém de fora pode fa-
zer alguma coisa”.

Segundo Ricupero, ao invés
do país se concentrar em resol-
ver o problema europeu, deve-
ria discutir o assunto que mais
interessa atualmente: a guerra
cambial. “Desse tema pouco
se fala diante das medidas de
autodefesa adotadas pelo
país”, diz.

Para Maria Lúcia Mantovanini
Pádua Lima, economista e coor-
denadora de Relações Interna-
cionais da Escola de Direito da
Fundação Getulio Vargas (FGV-
SP), não há grandes perspecti-
vas de evolução em acordos so-
bre socorro à Europa.

“O foro ideal para essa discus-
são seria o G-20 que até aqui
tem se mantido quieto”, diz.
Além disso, qualquer ação de-
pende da China, abalada com
as recentes medidas protecio-
nistas adotadas pelo governo
brasileiro para conter a importa-
ção de carros no país. “Não ve-
jo evolução nesse tipo de pro-
posta”, diz.

Segundo Maria Lúcia, há pou-
co poder de influência do Brasil
no G-20 uma vez que o debate
dos países da zona do euro não
foi assumido pelo G-20 como
foi feito em 2008 sob liderança
do Brasil. “O país teria muito a
contribuir na solução da crise
europeia pela própria experiên-
cia que tivemos com a crise dos
anos 80, mas isso não está acon-
tecendo como aconteceu na cri-
se de 2008.” ■ R.B.N.

México e Colômbia
contrariam a maioria das

lideranças da América Latina
e não endossam a aceitação
da Palestina como Estado
permanente na ONU.

O ministro da Fazenda Guido
Mantega pregou a união

entre os países para enfrentar
a crise que, segundo Dilma,
“é econômica, de governança
e de coordenação política”.

● ●●

Brasil pode ter prejuízo com socorro aos países endividados

Para economistas,
guerra cambial e medidas
protecionistas são os principais
temas a serem discutidos
pelos países emergentes

Don Emmert/AFP

➤

Em vez de ganhar respeito
e poder político no cenário
internacional, o Brasil poderá
amargar apenas prejuízos.
Segundo o professor titular
de economia internacional da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), Reinaldo
Gonçalves, a ajuda financeira
que o país poderia oferecer para
países como a Grécia é muito
pequena em relação à sua

demanda. Além disso, o país não
teria nenhum benefício prático e
direto deste apoio, ao contrário,
poderia aumentar o déficit das
contas públicas ao usar reservas
em dólar para comprar papéis
lastreados em euro. “A ajuda
obrigará o país a mudar a
composição da carteira das
reservas internacionais e
podemos perder dinheiro com
isso”, diz Gonçalves. Ele lembra

que as reservas internacionais
custam muito dinheiro ao povo
brasileiro uma vez que o Tesouro
Nacional capta financiamento
pagando juros de 10% ao ano
e compra papéis no exterior
com rentabilidade de 2%.
“O prejuízo corre o risco de ser
maior se como resultado do
prolongamento da crise esses
papéis europeus adquiridos pelo
país se desvalorizarem”. R.B.N.

Fabiano Cerchiari

➤

RISCOS

Ajuda dos
Brics aos
europeus
é duvidosa

➤

“O caso da Europa não está na
obtenção de recursos de fora,
o FMI tem recursos apenas
não está querendo liberar”

LEIA MAIS

Rubens Ricupero
Diplomata e
diretor da FAAP
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Além de pleitear uma vaga pa-
ra o Brasil no Conselho de Se-
gurança da Organização das
Nações Unidas (ONU), a presi-
dente Dilma Rousseff defen-
deu maior coordenação políti-
ca e econômica entre os países
e os organismos multilaterais
e fez um apelo pelo fim da
guerra cambial. Com essa de-
claração, a presidente anteci-
pou algumas das propostas bra-
sileiras que também estarão
em pauta hoje na reunião do
ministro da Fazenda, Guido
Mantega, com representantes
dos outros países do Brics (Bra-
sil, Rússia, Índia, China e Áfri-
ca do Sul) para discutir uma
possível ajuda do bloco aos paí-
ses da Zona do Euro.

“O mundo se defronta com
uma crise que é ao mesmo tem-
po econômica, de governança
e de coordenação política”,
disse Dilma. “Temos que estar
preparados para as consequên-
cias e unidos para criar meca-
nismos de resposta a esta situa-
ção”, completou Mantega,
que chegou ontem a Washing-
ton para participar de um en-
contro de ministros de Finan-
ças e presidentes de bancos
centrais do G20 (grupo que
reúne as principais economias
do mundo, do qual o Brasil faz
parte) e da reunião anual do
Fundo Monetário Internaico-
nal (FMI) e do Banco Mundial,
nas quais a crise internacional
será um dos temas.

Uma das ideias a ser apre-
sentada pelo Brics poderá ser
a compra de títulos da dívida
de países europeus, para aju-
dar a fortalecer esses papéis,
em um momento em que a cri-
se de dívida e déficit em diver-
sas economias da Zona do Eu-
ro vem se agravando. “O pon-
to nevrálgico é a questão da
Grécia. Se a Grécia conseguir
se equacionar — e as notícias
são de que caminha nesta di-
reção — não deve haver um
efeito de contágio, outros paí-
ses não serão envolvidos”,
disse Mantega.

A Grécia enfrenta uma crise
de dívida e déficit que já provo-
cou uma onda de desconfiança
a respeito de outros mercados
europeus. Em maio, União Eu-
ropeia e FMI fecharam um pa-
cote de ajuda no valor de ¤ 110
bilhões (cerca de R$ 276,7 bi-
lhões) ao país. Outro acordo, fe-
chado em julho, prevê o repas-
se adicional de ¤ 109 bilhões
(R$ 274 bilhões), mas ainda de-
pende de aprovação de vários
membros do bloco europeu.

Guerra cambial
Os repasses estão condiciona-
dos a que o governo grego avan-
ce nas medidas para equilibrar
suas contas. Caso não haja avan-
ços, o país pode não receber o
dinheiro e corre o risco de dar
um calote em suas dívidas, o
que traria impactos negativos
nos demais mercados.

“Não haverá retomada da
confiança e do crescimento en-
quanto não se intensificarem os
esforços de coordenação entre
os países integrantes da ONU e
as demais instituições multilate-

rais, como o G20, o FMI, o Ban-
co Mundial”, disse Dilma.

Dilma também defendeu o
combate ao protecionismo e o
fim da guerra cambial, lembran-
do que isso depende tanto do re-
gime de câmbio como da políti-
ca monetária praticada pelos
países. “É preciso impor contro-
les à guerrra cambial com a ado-
ção do regime flutuante”, disse.
“Trata-se de impedir a manipu-
lação do câmbio tanto por políti-
cas monetárias excessivamente
expansionistas como pelo artifí-
cio do câmbio fixo.”

A atual política monetária
dos Estados Unidos extrema-
mente frouxa, após o chamado
‘quantitative easing’, tem sido
apontada por autoridades eco-
nômicas brasileiras como uma
das razões para a forte valoriza-
ção que o real vinha enfrentan-
do nos últimos meses. Em se-
tembro, a moeda brasileira se
desvalorizou em meio aos temo-
res de um agravamento da crise
da dívida na Europa.

Em meio ao agravamento da
crise econômica global, Dilma
defendeu que a ONU e os de-
mais organismos multilaterais
“precisam emitir, com a máxi-
ma urgência, sinais claros de
coesão política e de coordena-
ção macroeconômica”. “As po-
líticas fiscais e monetárias,
por exemplo, devem ser obje-
to de avaliação mútua, de for-
ma a impedir efeitos indesejá-
veis sobre os outros países, evi-
tando reações defensivas, que
por sua vez, levam a um círcu-
lo vicioso”, acrescentou, res-
saltando a necessidade de se
combater o protecionismo. ■

Reuters e ABr

Brics dão o
tom da pauta
do G20 sobre
socorro
à Europa

Mantega lembra
que crise é
também política
e de governança

Presidentedefende equilíbrio fiscal global

Na reunião de hoje, na capital americana,
posição do ministro da Fazenda brasileiro
deverá nortear posição dos emergentes

No primeiro discurso feminino
na ONU, a presidente Dilma
Rousseff disse que os países
precisam buscar o equilíbrio fiscal
e aproveitou para remeter ao
recente impasse sobre a elevação
do teto da dívida dos Estados
Unidos, quando os dois maiores
partidos travaram uma batalha
política que quase levou o país
ao default. “Uma parte do
mundo não encontrou ainda o

equilíbrio entre ajustes
fiscais apropriados e estímulos
fiscais corretos e precisos para a
demanda e o crescimento”, disse.
Dilma afirmou ainda que a
reforma das instituições
financeiras multilaterais precisa
prosseguir de modo a aumentar
a participação de países
emergentes, “principais
responsáveis pelo crescimento
da economia mundial”.

DESTAQUE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

O BRASIL E A ONU

Brasil iniciou tentativa de entrar
no bloco há quase três décadas, 
como forma de ganhar peso como 
líder latino-americano

Fontes: Brasil Econômico e Cadernos 
Adenauer 2005

O presidente José Sarney propõe 
uma categoria de membros 
permanentes sem direito a veto. 
A solução foi recusada

Corrente do Itamaraty define
como meta da política externa 
brasileira ocupar uma cadeira
no Conselho como parte de uma 
estratégia para render ao país
uma atuação mais consistente no 
cenário global do pós-Guerra Fria

Governo Collor deixa a proposta
do Itamaraty de lado, em meio a 
críticas de vizinhos sulamericanos
à proposta brasileira

Governo Fernando Henrique
também deixa o projeto de lado

Brasil assume o comando da 
missão de paz da ONU no Haiti. 
Investida foi a primeira aposta do 
governo Lula para resgatar a linha 
estratégica definida pelo Itamaraty 
no anos 1990, que tem como um 
dos defensores o ex-ministro das 
Relações Exterior Celso Amorim

Lula tenta acordo com o Irã para 
que o país árabe receba agentes
de fiscalização de armas nucleares 
da ONU. A intermediação brasileira 
foi criticada pelo presidente 
americano, Barack Obama

Dilma Rousseff cobra reformar no 
Conselho de Segurança da ONU, 
exigindo maior espaço para nações 
em desenvolvimento
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Em seu primeiro discurso na
ONU, a presidente Dilma Rous-
seff foi direta ao afirmar que a
crise econômica mundial “é sé-
ria demais” para ser administra-
da apenas por uns poucos paí-
ses”. A presidente do Brasil
quer o envolvimento dos países
emergentes nas discussões pois
“ainda há tempo” para conter
um contágio maior da crise se o
mundo desenvolvido trabalhar
junto com as economias em de-
senvolvimento. “Seus gover-
nos e Bancos Centrais conti-
nuam com a responsabilidade
maior na condução do proces-
so, mas como todos os países so-
frem com as conseqüências da
crise, todos têm o direito de par-
ticipar das soluções”.

Uma das economias que mais
cresce no mundo, no início des-
te mês o Brasil liderou um esfor-
ço dos Brics — que inclui Rús-
sia, Índia, China e África do Sul
, para apoiar a Zona do Euro em

crise, fazendo compras coorde-
nadas de títulos de governos eu-
ropeus. A crescente insatisfação
de países emergentes, que recla-
mam que permanecem relega-
dos a papéis periféricos na comu-
nidade internacional, ficou mais
evidente durante a disputa pela
nomeação da nova chefia do
Fundo Monetário Internacional
(FMI). E, embora tenham mani-
festado forte descontentamento
com a tradição do FMI de ter um

europeu à sua frente, a nomea-
ção da francesa Christine Lagar-
de só reforçou essa tradição.

Dilma alertou que a incapaci-
dade de coordenar os esforços
entre os membros da ONU e ou-
tras instituições multilaterais co-
mo o FMI poderia causar uma
“grave ruptura política e social”
que engoliria economias ainda
mais resistentes. “O Brasil tem
sido menos afetado pela crise
mundial, mas sabemos que nos-
sa capacidade de resistência
não é ilimitada”, disse a presi-
dente, ressaltando a ansiedade
entre os países em desenvolvi-
mento em relação à crescente
crise da dívida na zona do euro.

A presidente brasileira tam-
bém pediu o fim da gerra cam-
bial e do protecionismo como
mecanismo de defesa econômi-
ca e um novo tipo de coopera-
ção, entre países emergentes e
países desenvolvidos. “É a
oportunidade histórica para re-
definir, de forma solidária e
responsável, os compromissos
que regem as relações interna-
cionais.” ■ Reuters

Chris Ratcliffe/Bloomberg

Romeo Gacad/AFP

Emergentes querem
discutir a crise
Dilma diz que crise “é séria
demais” para ser administrada
por poucos países

Eleição de
Christine
Lagarde para
o FMI reforça
a ideia de que
papel dos
emergentes
continua sendo
periférico

Mantegadefendeunião
entreospaísespara

enfrentarosefeitosdacrise
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O POMO DA DISCÓRDIA

Onde está o território 
em disputa

Tel Aviv Amman

EGITO

LÍBANO
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JORDÂNIA

ISRAEL

Faixa de Gaza
Mar Morto
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MAR MEDITERRÂNEO

PALESTINA

A América Latina não está afina-
da sobre ser favorável ou contra
o reconhecimento da Autorida-
de Nacional Palestina como Esta-
do permanente na Organização
das Nações Unidas. A divergên-
cia foi exposta pela presidente
Dilma Rousseff e o colega mexi-
cano Felipe Calderón, durante
discursos na 66º Assembleia Ge-
ral do órgão multilateral.

Dilma abriu a assembleia on-
tem, pouco antes de Calderón,
ressaltando o apoio do Brasil à
entrada da Palestina - o tema
mais polêmico da conferência
deste ano, que pode render inde-
pendência à nação árabe. A presi-
dente começou sua fala cumpri-
mentando os representantes sul-
sudaneses pela recente entrada
no órgão. “Quero estender ao Su-
dão do Sul as boas vindas à nossa
família de nações”, disse. “Mas
lamento ainda não poder sau-
dar, desta tribuna, o ingresso ple-
no da Palestina na Organização
das Nações Unidas”, protestou.

Ao contrário de Dilma, o pre-
sidente mexicano foi enfático
ao mostrar alinhamento com o
colega Barack Obama, que de-
fende uma saída negociada por

Israel e Palestina antes do Conse-
lho de Segurança da ONU votar
o Estado árabe. Calderón exigiu
da ONU a “responsabilidade de
contribuir” para uma solução
negociada do reconhecimento
em um acordo “politicamente
viável” entre o presidente pales-
tino Mahmoud Abbas e o primei-
ro-ministro israelense Benja-
min Netanyahu. “Nenhuma so-
lução pode ser encontrada se
uma das partes, de forma implí-
cita ou explícita, quer a elimina-
ção da outra parte”, afirmou.

Xadrez regional
Para Alberto Pfeifer, professor
de relações internacionais da
Universidade de São Paulo
(USP), a divisão expõe o xadrez
político da América Latina. “A
Colômbia e o México, por exem-
plo, têm relações mais estreitas
com os Estados Unido”, diz.

Entre os aliados aos Estados
Unidos, estão México e Colôm-
bia. Junto com Brasil estão Ar-
gentina, Bolívia, Chile, Equa-
dor, Paraguai e Uruguai que for-
malizaram o reconhecimento à
Palestina em 2010.

Em seu discurso, Dilma res-
saltou que o Brasil “já reconhe-
ce” a Palestina como Estado
com as fronteiras antes da guer-

ra árabe-israelense de 1967. De-
senho que inclui Cisjordânia,
Jerusalém Oriental e Faixa de
Gaza — territórios ocupados
por Israel após a Guerra dos
Seis Dias naquele ano. O Brasil
reconhece a Organização para
a Libertação da Palestina (OLP)
como representante político
desde 1975. Em 1993, o Itamara-
ty abriu a Delegação Especial
Palestina, unidade elevada a
embaixada em 1998.

“Acreditamos que é chegado o
momento de termos a Palestina
representada a pleno título”,
defendeu Dilma, argumentan-
do que somente o reconheci-
mento do país árabe garante
“uma paz duradoura no Orien-
te Médio”. “Apenas uma Pales-
tina livre e soberana poderá
atender aos legítimos anseios de
Israel por paz com seus vizinhos,
segurança em suas fronteiras e es-
tabilidade política regional”.

A divisão entre os latino-
americanos pode frustrar o pla-
nos de Abbas de ver seu Esta-
do integrante da ONU. A Pales-
tina precisa de 9 entre 15 votos
do Conselho de Segurança. A
Colômbia já disse que irá se
abster de votar e os EUA irão
vetar eventual sucesso palesti-
no na votação. ■

O presidente Barack Obama pres-
sionou Israel e os palestinos on-
tem para relançarem as negocia-
ções de paz enquanto fazia uma
última tentativa para evitar uma
crise na ONU sobre o Estado pa-
lestino e impedir um desastre di-
plomático da sua política para o
Oriente Médio. Falando a líderes
mundiais na abertura de uma ses-
são da Assembleia Geral da ONU,
Obama — cujas iniciativas pela
paz anteriores tiveram poucos re-
sultados — colocou o ônus nos
dois lados para romper um im-
passe de um ano e voltar para a
mesa de negociações. “Não há
atalho para o fim de um conflito
que se prolonga por décadas. A
paz é um trabalho duro. A paz
não será alcançada através de de-
clarações e resoluções nas Na-
ções Unidas”, disse Obama.

Com problemas econômicos e
números baixos nas pesquisas do-
mésticas e dúvidas crescentes so-
bre sua liderança no exterior, Oba-
ma está prosseguindo com sua di-
plomacia para o Oriente Médio
em um momento crítico para a
credibilidade dos Estados Unidos
no mundo. Ele enfrenta o desafio
de reafirmar a influência de Wa-
shington na região dissuadindo
os palestinos de seguirem adiante
com sua insistência pelo reconhe-
cimento de Estado no Conselho
de Segurança da ONU. ■

Nivaldo Souza
nsouza@brasileconomico.com.br

Palestina na ONU divide
líderes da América Latina

Ahmad Gharabli/AFP

Spencer Platt/AFP

“

Brasil puxa apoio do Mercosul para proposta de reconhecimento do Estado palestino,
mas afinidade política de Colômbia e México com os EUA faz países da região divergirem

Apenas uma Palestina
livre e soberana
poderá atender aos
legítimos anseios
de Israel por paz

Dilma Rousseff
Presidente do Brasil

Nenhuma solução
pode ser encontrada
se uma das partes,
de forma implícita
ou explícita, quer
a eliminação da outra

Felipe Calderón
Presidente do México

ANÁLISE IMPASSE

DESTAQUE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A pressão de
Obama pela
paz no Oriente

Aumentamaspressõesparao
reiníciodasnegociaçõesdepaz
entrepalestinose israelenses
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-9.


	BEA10012209_TT.pdf
	BEA10022209_TT.pdf
	BEA10032209_TT.pdf
	BEA10042209_TT.pdf
	BEA10052209_TT.pdf
	BEA10062209_TT.pdf
	BEA10072209_TT.pdf
	BEA10082209_TT.pdf
	BEA10092209_TT.pdf
	BEA10102209_TT.pdf
	BEA10112209_TT.pdf
	BEA10122209_TT.pdf
	BEA10132209_TT.pdf
	BEA10142209_TT.pdf
	BEA10152209_TT.pdf
	BEA10162209_TT.pdf
	BEA10172209_TT.pdf
	BEA10182209_TT.pdf
	BEA10192209_TT.pdf
	BEA10202209_TT.pdf
	BEA10212209_TT.pdf
	BEA10222209_TT.pdf
	BEA10232209_TT.pdf
	BEA10242209_TT.pdf
	BEA10252209_TT.pdf
	BEA10262209_TT.pdf
	BEA10272209_TT.pdf
	BEA10282209_TT.pdf
	BEA10292209_TT.pdf
	BEA10302209_TT.pdf
	BEA10312209_TT.pdf
	BEA10322209_TT.pdf
	BEA10332209_TT.pdf
	BEA10342209_TT.pdf
	BEA10352209_TT.pdf
	BEA10362209_TT.pdf
	BEA10372209_TT.pdf
	BEA10382209_TT.pdf
	BEA10392209_TT.pdf
	BEA10402209_TT.pdf



