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DISPUTA DIPLOMÁTICA. A ótica americana

EUA cobram coerência diplomática do Brasil
Na visão americana, governo brasileiro deveria apoiar diálogo no caso palestino, como fez com Líbia e Síria, em vez de defender ruptura da negociação

Na ONU, Obama agrada a Israel e irrita palestinos. Pág. A20 }

Grupo Pão de Açúcar.
Uma empresa que há 63 anos
faz parte da vida dos brasileiros.

Prazer em servir.
Apoio ao esporte: patrocínio
de atletas e da Seleção Brasileira.

Produtos com origem controlada
e desenvolvimento de comunidades.

Responsabilidade Ambiental:
Estações de Reciclagem nas lojas.Orgulho da Nossa Gente.

Chegar aos 63 anos é motivo para comemorar. E também um momento para 
refletir sobre o que nos trouxe até aqui: uma história de pioneirismo, conquistas 
e superação. Foi assim desde a chegada de Valentim dos Santos Diniz ao Brasil, 
quando avistou os morros do Pão de Açúcar. Apaixonou-se pelo país e fundou, 
em 1948, a Doceira Pão de Açúcar.

Hoje somos a maior empresa de distribuição da América Latina. Estamos em
19 estados em todas as regiões do país, levando desenvolvimento por meio
de produtos de qualidade e de geração de empregos. Temos cerca de 160 mil 
colaboradores, pessoas tão especiais que carinhosamente chamamos 
de Nossa Gente.

São nossos valores - humildade, determinação e garra, disciplina e equilíbrio 
emocional - que nos impulsionam. E, principalmente, o respeito pelos clientes, 
colaboradores, fornecedores e investidores. Nesse momento de comemoração 
reafirmamos, acima de tudo, nosso compromisso com a sustentabilidade, 
a responsabilidade social e com a participação ativa no desenvolvimento do Brasil.

● Apoio latino
Boa parte dos países da América
Latina, liderados pelo Brasil, reafir-
mou ontem na Assembleia-Geral
seu apoio à iniciativa palestina de
pedir adesão plena à ONU. Somen-
te Colômbia e México se opuseram.

Lourival Sant’Anna

Na questão do Estado palesti-
no, o Brasil não está utilizando
o mesmo critério que orientou
sua posição em relação aos
conflitos na Líbia e na Síria. En-
quanto insistiu numa saída ne-
gociada naqueles dois países,
o Brasil está apoiando uma
ruptura das negociações e
uma iniciativa unilateral por
parte da Autoridade Palestina.

Essa é a visão do governo ame-
ricano em relação à posição assu-
mida ontem pela presidente Dil-
ma Rousseff na abertura da As-
sembleia-Geral da ONU, segun-
do fontes ouvidas pelo Estado.

“O governo brasileiro é muito
cauteloso e está estudando a
questão”, disseram as fontes, re-
ferindo-se à eventual votação do
reconhecimento do Estado pa-
lestino no Conselho de Seguran-
ça da ONU, do qual o Brasil é
membro rotativo. “Achamos
que o Brasil deve atuar da mes-
ma forma que nos outros casos.”
As fontes lembraram que o Bra-
sil se opôs à forma como foi apli-
cada a Resolução 1.973, que auto-
rizou a zona de exclusão aérea na
Líbia, e também a sanções mais
duras contra a Síria, em ambos
os casos por considerar a solu-
ção negociada preferível.

No caso palestino, a declara-
ção “unilateral” do Estado cria o
“perigo bastante real” de um con-
flito, argumentaram as fontes.
“O outro lado (Israel) não vai
aceitar e vai considerar que os
palestinos não têm interesse em
negociar”, disseram. “Além dis-
so, (a proclamação do Estado)
vai elevar muito as expectativas
na comunidade palestina.” Se-
gundo as fontes, “o mais prová-
vel é que não vai ajudar, e existe o
risco verdadeiro de se perder o
controle sobre o desejo da popu-
lação palestina”.

As fontes citaram o exemplo
da explosão de ódio contra Is-
rael no Egito, desencadeada pela
morte de cinco guardas de fron-
teira egípcios em uma ação mili-
tar israelense de retaliação a um
atentado em 18 de agosto. “Te-
mos o exemplo do Cairo”, com-
pararam. “Não ajudou em nada.
O governo do Egito não acha que
foi positivo”, disseram, referin-
do-se à invasão e depredação da
embaixada israelense no Cairo.

As fontes ponderaram que os
Estados Unidos e o Brasil “com-
partilham o mesmo desejo de
ver dois Estados (Israel e Palesti-
na) respeitando a segurança e a
soberania um do outro”. Mas di-
vergem sobre o meio de se che-
gar a isso. “Compreendemos
que o Brasil reconhece o Estado
palestino. Isso é uma coisa. Ou-
tra coisa é apoiar no Conselho de
Segurança uma ação que não vai
ter êxito e pode ser contraprodu-
cente.”

As fontes disseram que a atua-
ção do Brasil na discussão da si-
tuação da Síria no Conselho de
Segurança, no início de agosto,
foi positiva. “Nós queríamos ver
uma movimentação maior no
Conselho, mas o Brasil traba-
lhou poruma solução de compro-
misso, e encontrou um ponto de
equilíbrio.” Da mesma forma, os
americanos esperam agora que o
Brasil “atue para ajudar e não pa-
ra criar uma situação mais peri-
gosa”.

As fontes confirmaram que o
assunto não foi abordado no en-
contro entre o presidente Ba-
rack Obama e Dilma, na terça-fei-
ra. Mas garantiram que diploma-
tas americanos continuam discu-
tindo com os brasileiros e outros
membros do Conselho a vota-
ção do reconhecimento do Esta-
do palestino – se ela ocorrer.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A19.




