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Estadão no tablet:
Vídeos trazem análises
do discurso de Dilma
Rousseff na ONU

Dilma diz que crise causará desequilíbrios. Pág. A17 }

DISPUTA DIPLOMÁTICA. A voz do Brasil

na

is.

Presidente brasileira abre uma das mais esperadas sessões da Assembleia-Geral, marcada pela tentativa da Autoridade Palestina
de obter reconhecimento como Estado soberano; líder recebe aplausos ao criticar demora na reforma do Conselho de Segurança
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Em seu discurso ontem na Assembleia-Geral da ONU, a presidente Dilma Rousseff lamentounão poder saudar ali, da tribuna,oingressoplenodaPalestina na entidade. Qualificou a
crise econômica global de “séria demais” para ser administrada “por apenas poucos países” (mais informações na página A17). E saudou a maior presença feminina nas esferas de
poder – ao falar 24 minutos, ela
se tornou a primeira mulher a
abrir uma sessão da ONU.
Foram exatamente esses três
pontos – o contexto diplomático envolvendo a questão palestina, a crise econômica e o fato de
ter se tornado a primeira mulher a abrir a Assembleia-Geral
da ONU (tradicionalmente, um
privilégio reservado ao líder brasileiro)– queampliaram aexpectativa internacional pelo pronunciamento de Dilma.
Num discurso oposto ao do
presidente americano, Barack
Obama, Dilma defendeu o reconhecimento dos palestinos co-
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mo um Estado soberano como a
única forma de garantir a segurança na região. “O reconhecimento ao direito legítimo do povopalestino à soberaniae à autodeterminação amplia as possibilidades de uma paz duradoura
no Oriente Médio. Apenas uma
Palestina livre e soberana poderá atender aos legítimos anseios
de Israel por paz com seus vizinhos,segurança emsuasfronteiras eestabilidade políticaemseu
entorno regional”, afirmou.
Entre os mais de 130 chefes de
Estadoeoutrasdezenasderepresentantes dos 194 países filiados
à ONU, a fala da presidente agradou à maior parte, numa prévia
do que pode ser uma votação sobre o ingresso da Palestina na organização.Noseulugar,natribuna dos Estados observadores, o
presidente palestino, Mahmoud
Abbas, não escondeu a satisfação.
A presidente atacou pontos
polêmicos em seu discurso, defendeu as mulheres, falou contra a pobreza. Parou seis vezes
para ser aplaudida. Não apenas
peladefesadaPalestinamastambém por criticar, mais uma vez, a
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Na ONU, Dilma prega nova ordem
na economia e apoia Estado palestino

Abertura. Dilma foi a primeira a discursar na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York
demora na reforma do Conselho
de Segurança da ONU.
“Muito se fala sobre a responsabilidade de proteger, pouco se
fala sobre a responsabilidade ao

proteger”, afirmou, criticando
intervenções militares nas quais
o resultado foram, na sua avaliação, mais riscos, mais mortes e o
surgimento do terrorismo em

áreas onde antes não existia. “A
atuaçãodoConselhodeSegurança é essencial, e ela será tão mais
acertada quanto mais legítimas
foremsuas decisões, e a legitimi-

AutoCAD faz muito mais pelo seu projeto.
Principalmente se o seu projeto for o Brasil.
AutoCAD com 40% de desconto
para empresas participantes do PAC.

Pedro Antonio

O PAC está lutando e transformando a infraestrutura
do Brasil e nós queremos ajudar, diminuindo radicalmente
o preço do AutoCAD para reduzir os custos dos seus
projetos. Assim, todas as empresas que realizam ou
executam projetos para o PAC terão desconto de 40%.
Este é o meu compromisso como Presidente da Distribuidora
do AutoCAD no Brasil e creio que muitos outros empresários
podem fazer o mesmo para ajudar o PAC. Traga a sua
necessidade de AutoCAD para analisarmos juntos
a melhor maneira de atender você.

Presidente da Distribuidora
Autodesk no Brasil

Contate um de nossos Revendedores
Autodesk (vide: http://autocadpac.com.br) ou
diretamente com a PARS no (21) 2122.0800
ou no email: autocadpac@pars.com.br
Promoção válida até 24/10/2011. Esta promoção não se aplica em conjunto com qualquer outro
desconto ou campanha promocional. O desconto não se aplica ao programa Subscription ou para
atualização de licenças antigas. O desconto anunciado só é válido para uso nos projetos e obras do PAC
e para empresas devidamente contratadas com esta finalidade. O desconto anunciado não se aplica
a outros projetos de uma empresa que não os especificamente do PAC. A empresa deverá apresentar
comprovação do destino das licenças para projetos e obras do PAC.

dade do próprio Conselho depende, cada dia mais, de sua reforma”, disse.
No início do discurso, Dilma
lembrou que, em português, as
palavras vida, alma e esperança
são femininas, assim como a coragem e a sinceridade com que
ela falaria à Assembleia. Ao final, a presidente disse que juntava sua voz “à das mulheres
que ousaram lutar e participar
da política”.
Logo depois de deixar o plenário da Assembleia, numa rápida
entrevista à Rádio ONU, Dilma
revelou sua satisfação com o resultadododiscurso:“Foiummomento especial para mim, para o
Brasileparaasmulheresdomundo. Eu vou levar essa lembrança
da presença calorosa das mulheres deste plenário”.
Leia a íntegra do discurso
de Dilma, a reação americana,
o pronunciamento do
presidente Obama e mais sobre
a pretensão palestina de obter
reconhecimento na ONU

Páginas A17 a A22

Abbas pode
aceitar tática de
atrasar votação
Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE
NOVA YORK

Os palestinos estão dispostos a
dar um tempo para a ONU estudarseupedidodereconhecimento como Estado, disse ontem o
negociador Nabil Shaat. A medida permitiria evitar uma confrontação no Conselho de Segurança, ondeos EUAvetarão ainiciativa, como afirmou ontem o
presidente americano, Barack
Obama.O adiamentoda votação
noCSporsemanasoumesespermitiria que o Quarteto, composto por EUA, União Europeia,
ONU e Rússia, trabalhe para a
retomada das negociações entre
Israel e a Autoridade Palestina.
Dessa forma, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, poderia retornar para Cisjordânia
comoargumento parasua população de que fez o possível em
busca do reconhecimento. Mais
importante, seu poder de barganha cresceria em uma negociaçãocom Israel.Os EUA,pelomenos por um tempo, não ficariam
com o ônus de ter de vetar a iniciativa palestina, correndo o risco de sofrer duras reações no
mundo árabe.
Aideiapropostapelopresidenteda França, Nicolas Sarkozy, de
retomar as negociações em um
mês, seguido por seis meses de
negociações sobre fronteiras e
questões de segurança e, finalmente, um acordo definitivo
após um ano, era usada ontem
nas discussões entre autoridades internacionais.
Outra saída defendida pelos
europeus era convencer Abbas a
apenas tentaro reconhecimento
da Palestina como Estado observador da ONU. Desta forma, não
haveria necessidade de passar
pelo Conselho de Segurança, comonainiciativaparaserumEstado pleno. Mas os palestinos permanecem relutantes em aceitar
a alternativa e amparam-se em
nações como Brasil, Turquia e
África do Sul para seguir adiante
com a iniciativa.
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DISPUTA DIPLOMÁTICA. Situação mundial
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Sem culpados. Apesar de garantir que não era hora de procurar os culpados pela crise atual –
porque esses já eram conhecidos – Dilma afirmou que o Brasil
não pretende colocar seu futuro

io
n

ac

uc

fin

pa
ra

Fala de Lula em
2009 foi similar
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Em seu último discurso na
Assembleia-Geral da ONU,
em 2009, o ex-presidente,
Luiz Inácio Lula da Silva,
mostrou preocupação com a
crise financeira e defendeu a
realização de reformas nos
organismos multilaterais –
como fez Dilma Rousseff.
Lula criticou o neoliberalismo, motivado pela crise de
então. “O que caiu foi a doutrina absurda de que os mercados podiam se autorregular, dispensando a intervenção do Estado. Foi a tese da
liberdade absoluta para o capital financeiro, sem regras
nem transparência.”
Para ele, o Brasil só escapara da crise mundial porque
blindou seu sistema financeiro contra a especulação externa, além de ter driblado a recessão por meio do estímulo
ao consumo interno. Lula
também apoiou a criação de
um Estado palestino.
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A primeira participação da
presidente Dilma Rousseff na
Assembleia-Geral das Nações
Unidas não causou impacto
apenas por ela ser a primeira
mulher a abrir uma sessão.
Em um discurso forte, a presidente demonstrou o temor pela situação econômica mundial e advertiu: a crise atual pode causar sérios desequilíbrios na convivência entre as
nações e essa é a hora de abrir
caminho para novas ideias.
“O mundo vive um momento
extremamente delicado e, ao
mesmotempo,umagrandeoportunidade histórica. Enfrentamos uma crise econômica que,
se não for debelada, pode se
transformar em uma grave rupturapolítica esocial.Umaruptura sem precedentes, capaz de
provocar sérios desequilíbrios
na convivência entre as pessoas
e as nações”, disse. “O desafio
colocado pela crise é substituir
teorias defasadas, de um mundo
velho,pornovasformulaçõespara um mundo novo. Enquanto
muitos governos se encolhem, a
face mais amarga da crise – a do
desemprego – se amplia.”

Guerra cambial. As críticas, no
entanto, não se resumiram aos
paíseschamados desenvolvidos,
cujos problemas financeiros, dívidas internas e recessão são, na
maior parte, a causa da atual crise econômica.
A guerra cambial, defendeu,
precisa ser controlada: “É precisoimporcontroles àguerra cambial, com a adoção de regimes de
câmbio flutuante. Trata-se, senhoras e senhores, de impedir a
manipulação do câmbio tanto
porpolíticasmonetáriasexcessivamente expansionistas quanto
pelo artifício do câmbio fixo”.
O recado tem endereço certo:
a China. Apesar das constantes
críticas, apelos e ameaças, o governo chinês continua a manter
sua moeda artificialmente baixa
comoumaformadetentargarantir os preços baixos de suas mercadorias.
Esta semana, o governo brasileiro apresentou à Organização
Mundial do Comércio (OMC)
uma proposta de discussão sobre formas de regulação do câmbio.
A fala da presidente, no entanto, não se resumiu às reclamações. Dilma repetiu que o governo brasileiro quer ajudar.
Ao afirmar que a situação brasileiraémelhor do queada maioria dos demais países e assegurar que o Brasil vive hoje uma
situação “quase depleno emprego”, reconheceu que essa resistência não é ilimitada. “Queremos e podemos ajudar, enquanto há tempo, os países onde a
crise já é aguda.”
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Presidente teme que economia dificulte convívio
entre nações, mas aponta oportunidade histórica
ENVIADA ESPECIAL / NOVA YORK
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Saídas diárias o ano todo
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Dilma diz que
crise causará
desequilíbrios

por uns poucos países. Seus governos e bancos centrais continuam com a responsabilidade
maior na condução do processo,
mas como todos os países sofrem as consequências da crise,
todos têm o direito de participar
das soluções”, afirmou. “Mais
do que nunca, o destino do mundo está nas mãos de todos seus
governantes, sem exceção. Ou
nosunimosesaímos,juntos,vencedores, ou sairemos todos derrotados.”

Internacional A17

nas mãos dos mesmos governos
que vê como responsáveis pelo
problema.
“Essa crise é séria demais para
que seja administrada apenas

Buenos Aires - Em voos exclusivos CVC em até 10x sem juros.
A capital mais europeia da América Latina espera por você! Em Buenos Aires, todo mundo se maravilha
com o centenário Teatro Colón, o tango de Gardel, os sofisticados restaurantes de Puerto Madero,
o colorido bairro da Boca e o agradável Parque de Palermo. Você não vai resistir às compras ao visitar
as lojas bonitas e sofisticadas da Calle Florida, as boutiques descoladas de Palermo Viejo e os
antiquários de San Telmo. Ainda vai se deliciar com os famosos vinhos argentinos, a saborosa carne
do país e o típico alfajor. Tem tanta coisa para fazer em Buenos Aires que certamente você vai querer
voltar para lá. Com a CVC, a viagem fica ainda melhor, pois você tem toda a assistência prestada por
uma operadora com 39 anos de experiência e embarcando tranquilo, você curte muito mais a viagem.
Inclui: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, passeio pela cidade, seguro-viagem
e hospedagem em hotéis selecionados com café da manhã. São mais de 50 opções de hotéis em
Buenos Aires e região à sua escolha. Aproveite.

3 dias saídas às sextas
A partir de R$ 1.137,
,70
ou 10x R$

4 dias saídas às quartas
A partir de R$ 2.291,
,10
ou 10x R$

5 dias saídas aos domingos
A partir de R$ 1.358,
,80
ou 10x R$

Base US$ 618.
Preço para saída 30/setembro.

Base US$ 688.
Preço para saída 9/novembro.

Base US$ 738.
Preço para saídas 2, 9 e 16/outubro.
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Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?
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A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.
São Paulo Capital:
9 de Julho/Rua Amauri........................................ 3074-3500
Alfonso Bovero ................................................... 3803-9272
Anhanguera-Extra............................................... 3831-1312
Aricanduva Shop................................................ .2728-2626
Avenida Aclimação.............................................. 3271-7160
Brooklin .............................................................. 5532-0888
Butantã Shop ..................................................... .3722-1188
Cachoeirinha....................................................... 3985-7575
Cidade Dutra – Sonda ......................................... 5666-5337
Cidade Dutra – Hiper Extra.................................. 5662-2270
Cursino................................................................ 5058-8999
Heitor Penteado.................................................. 2361-5852
Horto Florestal .................................................... 2261-3878
Ipiranga .............................................................. 2666-3477
Itaim Paulista Hiper d´Avó .................................. 2567-2801
Itaim-Extra.......................................................... 3078-6443
Itaquera Shop .................................................... .2026-6200
Itaquera- Hiper Extra Gamelinha......................... 2746-9100
Jabaquara - Carrefour.......................................... 5011-7560
Jardim Sul Shop ................................................. .2246-0444
João Dias-Extra ................................................... 5851-0035
Limão.................................................................. 3858-6405
Marginal Pinheiros - Carrefour ............................ 5182-5662
Morumbi Shop-Lj Mundo.................................... 5181-7777
Moema - Posto Canário...................................... 5051-2031
Plaza Sul Shop.................................................... .2105-7600
Praça da Árvore................................................... 2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros ................................... 2046-2668
São Miguel Hiper d’Avó....................................... 2058-1662
Shopping D&D..................................................... 3043-9347
Shopping D ......................................................... 3313-8340

Shopping Paulista ............................................... 3286-0500
Socorro-Extra Fiesta ............................................ 5524-9222
SP Market Shop.................................................. .2103-1900
Tatuapé-Apucarana ............................................ 2093-2093
Vila Santa Catarina Shop..................................... 5565-6232
West Plaza Shop................................................. .3677-4242
Grande São Paulo:
Arujá ................................................................... 4652-1038
Alphaville – Shop. Iguatemi................................ 2078-7979
Diadema Shop.................................................... .4057-8600
Guarulhos-Poli .................................................... 2475-0321
Granja Vianna Shopping ..................................... 4613-6800
Itaqua ................................................................. 4753-3350
Mairiporã ............................................................ 4604-6570
Mogi das Cruzes-Centro ...................................... 4798-2220
Mogi-Extra Mogilar............................................. 4790-2050
Osasco-Continental Shop ................................... .3716-3300
Osasco-Super Shop............................................. .3653-5300
S.B.Campo-Prestes Maia ..................................... 4330-0966
S.B.Campo-Rudge Ramos.................................... 4362-1502
Sto. André-ABC Plaza Shop ................................ .4979-5006
Sto. André-Rua das Figueiras .............................. 4432-3288
Suzano Shop. ...................................................... 2148-4600
Taboão da Serra-Hiper d´Avó.............................. 4138-9393
São Paulo Interior:
Araras-Leme ....................................................... 3554-7800
Atibaia ................................................................ 2427-6597
Barretos North Shopping....................................3321-2121
Barretos-North Shopping...................................3321-2121
Birigui ................................................................ 3211-2050
Bragança Paulista ............................................... 4034-3020
Campinas-Shop. Prado........................................ 3276-3680

Campinas-Taquaral............................................. 3254-3046
Campo Limpo Shop. ........................................... 5513-8484
Caraguá Praia Shop............................................ .3882-2004
Guarujá-La Plage................................................. 3347-7000
Itatiba ................................................................ 4524-5536
Ituverava............................................................. 3839-1210
Jundiaí Paineiras Shop ....................................... .3395-3688
Jundiaí ................................................................ 4521-9288
Mogi Guaçu......................................................... 3818-6993
Mogi Mirim ......................................................... 3814-6060
Piracicaba............................................................ 3433-9066
Poá...................................................................... 4639-2000
Porto Ferreira ..................................................... 3585-6551
Praia Grande-Litoral Plaza................................... 3491-8000
Ribeirão Preto - Campos Elíseos .......................... 3610-9948
Ribeirão Preto-Extra Hiper .................................. 3442-8766
Ribeirão Preto-Novo Shop.................................. .2101-6400
Ribeirão Preto-Ribeirão Shopping...................... .4009-1403
Ribeirão Preto-Santa Úrsula ............................... 2102-9646
Rio Claro Shop.................................................... .3525-6262
S.J. Rio Preto-Praça Shopping ............................. 3212-8112
S.J. Rio Preto-Redentora ..................................... 3305-3646
S.J. Rio Preto-Walmart........................................ 2137-7000
São Vicente-Extra................................................ 3579-9000
Sorocaba-Esplanada............................................ 3414-1000
Sumaré ............................................................... 3883-8888
Suzano-Centro .................................................... 4748-6698
Tatuí.................................................................... 3259-3999
Taubaté-Praça CTI............................................... 3624-2655
Tietê.................................................................... 3282-8501
Votuporanga....................................................... 3423-3029

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos
a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros, sendo a 1ª parcela no ato da
compra e as demais mensais com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até um dia após a publicação.Taxas de embarque cobradas
pelos aeroportos não estão incluídas nos preços. Câmbio base 21/9/2011: US$ 1,00 = R$ 1,84. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.
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DISPUTA DIPLOMÁTICA. Apoio explícito
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TV estadão. Acompanhe comentários de especialistas. estadão.com.br

ÍNTEGRA
Dilma Rousseff, em discurso na 66ª Assembleia-Geral das Nações Unidas

‘País está pronto para a responsabilidade
de ser membro permanente do Conselho’
ED FERREIRA/AE

Orgulho. Na ONU,
Dilma exalta as
conquistas das
mulheres
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Preocupado
com os efeitos
na economia
da guerra cambial, o Brasil
deve propor na
OMC a adoção
de uma banda
aceitável de
flutuação das
moedas - que
seria determinada por organismos como o
FMI
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çar nossa capacidade de resistência à
crise, fortalecendo nosso mercado interno com políticas de distribuição de
renda e inovação tecnológica.
Há pelo menos três anos, senhor
presidente, o Brasil repete, nesta mesma tribuna, que é preciso combater as
causas, e não só as consequências da
instabilidade global. Temos insistido
na inter-relação entre desenvolvimento, paz e segurança; e em que as políticas de desenvolvimento sejam, cada
vez mais, associadas às estratégias do
Conselho de Segurança na busca por
uma paz sustentável. É assim que agimos em nosso compromisso com o
Haiti e a Guiné-Bissau. Na liderança
da Minustah, temos promovido, desde 2004, no Haiti, projetos humanitários, que integram segurança e desenvolvimento. Com profundo respeito à
soberania haitiana, o Brasil tem o orgulho de cooperar para a consolidação
da democracia naquele país. Estamos
aptos a prestar uma contribuição solidária, aos países irmãos do mundo em
desenvolvimento, em matéria de segurança alimentar, tecnologia agrícola,
geração de energia limpa e renovável e
no combate à fome e à pobreza.
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Depois da crise financeira
de 2008, desatada pela quebra do banco
Lehman Brothers, o mundo, especialmente os países da zona do
euro, vivem a
crise da dívida.
Grécia está no
topo da lista

dária e responsável, os compromissos
que regem as relações internacionais.
O mundo defronta-se com uma crise que é ao mesmo tempo econômica,
de governança e de coordenação política. Não haverá a retomada da confiança e do crescimento enquanto não
se intensificarem os esforços de coordenação entre os países da ONU e as
demais instituições multilaterais, como o G-20, o FMI e outros organismos. A ONU e essas organizações precisam emitir, com a máxima urgência,
sinais claros de coesão política e de
coordenação macroeconômica. As políticas fiscais e monetárias, por exemplo, devem ser objeto de avaliação mútua, de forma a impedir efeitos indesejáveis sobre os outros países, evitando
reações defensivas que, por sua vez, levam a um círculo vicioso. Já a solução
do problema da dívida deve ser combinada com o crescimento econômico.
Há sinais evidentes de que várias economias avançadas encontram-se no limiar da recessão, o que dificultará, sobremaneira, a resolução dos problemas fiscais.
Está claro que a prioridade da economia mundial, neste momento, deve ser
solucionar o problema dos países em
crise de dívida soberana e reverter o
presente quadro recessivo. Os países
desenvolvidos precisam praticar políticas coordenadas de estímulo às economias extremamente debilitadas pela crise. Países altamente superavitários devem estimular seus mercados internos
e, quando for o caso, flexibilizar suas políticas cambiais, de maneira a cooperar
para o reequilíbrio da demanda global.
Urge aprofundar a regulamentação
do sistema financeiro e controlar essa
fonte inesgotável de instabilidade. É
necessário impor controles à guerra
cambial, com a adoção de regimes de
câmbio flutuante. Trata-se de impedir
a manipulação do câmbio tanto por
políticas monetárias excessivamente
expansionistas quanto pelo artifício
do câmbio fixo. A reforma das instituições financeiras multilaterais deve
prosseguir, aumentando a participação dos países emergentes, principais
responsáveis pelo crescimento da economia mundial. O protecionismo e todas as formas de manipulação comercial devem ser combatidos, pois conferem maior competitividade de maneira espúria e fraudulenta.
Senhor presidente, o Brasil está fazendo a sua parte. Com sacrifício,
mas com discernimento, mantemos
os gastos do governo sob rigoroso controle, a ponto de criar vultoso superávit nas contas públicas – sem que isso
comprometa o êxito das políticas sociais, nem nosso ritmo de investimento e de crescimento. Estamos tomando precauções adicionais para refor-
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Senhor presidente da Assembleia-Geral, Nassir Abdulaziz Al-Nasser; senhor secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon; senhoras e senhores chefes de Estado e de governo; senhoras e senhores. Pela primeira vez,
na história das Nações Unidas, uma
voz feminina inaugura o debate geral.
É a voz da democracia e da igualdade
ampliando-se nesta tribuna que tem o
compromisso de ser a mais representativa do mundo. É com humildade
pessoal, mas com justificado orgulho
de mulher, que vivo este momento
histórico. Divido esta emoção com
mais da metade dos seres humanos
deste planeta, que, como eu, nasceram mulher e, com tenacidade, estão
ocupando o lugar que merecem no
mundo. Tenho certeza de que este será o século das mulheres. Na língua
portuguesa, palavras como vida, alma
e esperança pertencem ao gênero feminino. E são também femininas
duas outras, muito especiais para
mim: coragem e sinceridade. Pois é
com coragem e sinceridade que quero
lhes falar no dia de hoje.
Senhor presidente, o mundo vive
um momento extremamente delicado e, ao mesmo tempo, uma grande
oportunidade histórica. Enfrentamos
uma crise econômica que, se não for
debelada, pode se transformar em
uma grave ruptura política e social.
Uma ruptura sem precedentes, capaz
de provocar sérios desequilíbrios na
convivência entre as pessoas e as nações. Mais que nunca, o destino do
mundo está nas mãos de todos seus
governantes – sem exceção. Ou nos
unimos e saímos, juntos, vencedores;
ou sairemos todos derrotados. Agora,
menos importante é saber quais foram os causadores da situação que enfrentamos, até porque isso já está suficientemente claro. Importa, sim, encontrarmos soluções coletivas, rápidas e verdadeiras.
Essa crise é séria demais para que
seja administrada apenas por uns poucos países. Seus governos e bancos
centrais continuam com a responsabilidade maior na condução do processo, mas como todos os países sofrem
as consequências, todos têm o direito
de participar das soluções. Não é por
falta de recursos financeiros que os líderes dos países desenvolvidos ainda
não encontraram uma solução para a
crise. É, permitam-me dizer, por falta
de recursos políticos e de clareza de
ideias. 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. Ficam presos na
armadilha que não separa interesses
partidários daqueles interesses legítimos da sociedade.
O desafio colocado pela crise é
substituir teorias defasadas, de um
mundo velho, por novas formulações
para um mundo novo. Enquanto muitos governos se encolhem, a face mais
amarga da crise – a do desemprego –
se amplia. Já temos 205 milhões de desempregados no mundo – 44 milhões
na Europa e 14 milhões nos Estados
Unidos. É vital combater essa praga e
impedir que se alastre para outras regiões do planeta. Nós, mulheres, sabemos, mais que ninguém, que o desemprego não é apenas uma estatística.
Golpeia as famílias, nossos filhos e
nossos maridos. Tira a esperança e
deixa a violência e a dor.
Senhor presidente, é significativo
que seja a presidenta de um país emergente, um país que vive praticamente
um ambiente de pleno emprego, que
venha falar aqui, hoje, com cores tão vívidas, dessa tragédia que assola, em especial, os países desenvolvidos. Como
outros países emergentes, o Brasil tem
sido, até agora, menos afetado pela crise mundial. Mas sabemos que nossa
capacidade de resistência não é ilimitada. Queremos – e podemos – ajudar,
enquanto há tempo, os países onde a
crise já é aguda. Um novo tipo de cooperação, entre países emergentes e países desenvolvidos, é a oportunidade
histórica para redefinir, de forma soli-
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Presidente lamenta não
poder saudar o ingresso
pleno da Palestina na
ONU e oferece ajuda para
conter crise econômica

Primavera árabe. Senhor presidente, desde o final de 2010, assistimos
a uma sucessão de manifestações populares que se convencionou denominar
“primavera árabe”. O Brasil é pátria de
adoção de muitos imigrantes daquela
parte do mundo. Os brasileiros solidarizam-se com a busca de um ideal que
não pertence a nenhuma cultura, porque é universal – a liberdade. É preciso
que as nações aqui reunidas encontrem
uma forma legítima e eficaz de ajudar
as sociedades que clamam por reforma,
sem retirar de seus cidadãos a condução do processo.
Repudiamos com veemência as repressões brutais que vitimam populações civis. Estamos convencidos de
que, para a comunidade internacional, o recurso à força deve ser sempre
a última alternativa. A busca da paz e
da segurança no mundo não pode se limitar a intervenções em situações extremas. Apoiamos o secretário-geral
no seu esforço de engajar as Nações
Unidas na prevenção de conflitos, por
meio do exercício incansável da diplomacia e da promoção do desenvolvimento. O mundo sofre, hoje, as dolorosas consequências de intervenções
que agravaram os conflitos, possibilitando a infiltração do terrorismo onde ele não existia; inaugurando novos
ciclos de violência; multiplicando os
números de vítimas civis. Muito se fala sobre a responsabilidade de proteger; pouco se fala sobre a responsabilidade ao proteger. São conceitos que
precisamos amadurecer juntos. Para
isso, a atuação do Conselho de Segurança é essencial, e ela será tão mais
acertada quanto mais legítimas forem
suas decisões. E a legitimidade do próprio Conselho depende, cada dia
mais, de sua reforma.
Senhor presidente, a cada ano que
passa, mais urgente se faz uma solução para a falta de representatividade

● Reforma

O Brasil defende uma reforma no Conselho de Segurança da ONU,
para que sejam incluídos
representantes de países
em desenvolvimento, e busca um assento
de membro
permanente
no órgão

● Palestinos

O País reconhece que os palestinos têm
direito a um
Estado, nas
fronteiras anteriores à Guerra
dos Seis Dias,
em 1967, mas
levando em
conta a necessidade de garantir fronteiras seguras
para Israel

do Conselho Segurança, que corrói
sua credibilidade e sua eficácia. O expresidente Joseph Deiss recordou-me
um fato impressionante: o debate em
torno da reforma do Conselho já entra em seu 18.º ano. Não é possível
protelar mais. O mundo precisa de
um Conselho de Segurança que venha
a refletir a realidade contemporânea;
um Conselho que incorpore novos
membros permanentes e não permanentes, em especial representantes
dos países em desenvolvimento.
O Brasil está pronto a assumir suas
responsabilidades como membro permanente do Conselho. Vivemos em
paz com nossos vizinhos há mais de
140 anos. Temos promovido com eles
bem-sucedidos processos de integração e cooperação. Abdicamos, por
compromisso constitucional, do uso
da energia nuclear para fins que não
sejam pacíficos. Tenho orgulho de dizer que o Brasil é um vetor de paz, estabilidade e prosperidade em sua região – e, até mesmo, fora dela. No
Conselho de Direitos Humanos, atuamos inspirados por nossa própria história de superação. Queremos para os
outros países o que queremos para
nós mesmos.
O autoritarismo, a xenofobia, a miséria, a pena capital, a discriminação –
todos são algozes dos direitos humanos. Há violações em todos nossos
países, sem exceção. Reconheçamos
esta realidade – e aceitemos, todos, as
críticas. Devemos nos beneficiar delas. E criticar, sem meias palavras, os
casos flagrantes de violação, onde
quer que ocorram.
Senhor presidente, quero estender
ao Sudão do Sul as boas-vindas à nossa família de nações. O Brasil está
pronto a cooperar com o mais jovem
membro das Nações Unidas e contribuir para seu desenvolvimento soberano. Mas lamento ainda não poder saudar, desta tribuna, o ingresso pleno da
Palestina na ONU. O Brasil já reconhece o Estado palestino como tal, nas
fronteiras de 1967, de forma consistente com as resoluções das Nações Unidas. Assim como a maioria dos países
nesta assembleia, acreditamos que é
chegado o momento de termos a Palestina aqui representada a título pleno. O reconhecimento ao direito legítimo do povo palestino à soberania e
à autodeterminação amplia as possibilidades de uma paz duradoura no
Oriente Médio. Apenas uma Palestina
livre e soberana poderá atender aos legítimos anseios de Israel por paz com
seus vizinhos, segurança em suas fronteiras e estabilidade política em seu
entorno regional. Venho de um país
onde descendentes de árabes e judeus
são compatriotas e convivem em harmonia – como deve ser.
Senhor presidente, o Brasil defende
um acordo global, abrangente e ambicioso para combater a mudança do clima, no marco das Nações Unidas. Para tanto, é preciso que os países assumam as responsabilidades que lhes cabem. Apresentamos uma proposta
concreta, voluntária e significativa, de
redução de emissões, durante a Cúpu-

la de Copenhague, em 2009. Esperamos poder avançar já na reunião de
Durban, apoiando os países em desenvolvimento nos seus esforços de redução de emissões e garantindo que os
países desenvolvidos cumprirão suas
obrigações, com novas metas no Protocolo de Kioto, para além de 2012. Teremos a honra de sediar a Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, em junho de 2012. Juntamente com o secretário-geral Ban Ki-moon, reitero aqui
o convite para que todos os chefes de
Estado e de governo compareçam.
Objetivos do Milênio. Senhor presidente e minhas companheiras mulheres de todo mundo, o Brasil descobriu que a melhor política de desenvolvimento é o combate à pobreza. E que
uma verdadeira política de direitos humanos tem por base a diminuição da
desigualdade entre as pessoas, entre
as regiões e entre os gêneros. O Brasil
avançou política, econômica e socialmente sem comprometer nenhuma
das liberdades democráticas. Cumprimos quase todos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, antes de
2015. Saíram da pobreza e ascenderam para a classe média quase 40 milhões de brasileiras e brasileiros. Tenho plena convicção de que cumpriremos nossa meta de, até o final do meu
governo, erradicar a pobreza extrema
no Brasil.
No meu país, a mulher tem sido fundamental na superação das desigualdades sociais. Nossos programas de distribuição de renda têm nas mães a figura central. São elas que cuidam dos recursos que permitem às famílias investir na saúde e na educação de seus filhos. Mas meu país, como todos os países do mundo, ainda precisa fazer muito mais pela valorização e afirmação
da mulher . Ao falar disso, cumprimento o secretário-geral Ban Ki-moon pela prioridade que tem conferido às mulheres em sua gestão à frente das Nações Unidas. Saúdo, em especial, a criação da ONU Mulher e sua diretora executiva, Michelle Bachelet.
Senhor presidente, sinto-me, aqui,
representando todas as mulheres do
mundo. As mulheres anônimas, aquelas que passam fome e não podem dar
de comer a seus filhos. Aquelas que padecem de doenças e não podem se tratar. Aquelas que sofrem violência e
são discriminadas no emprego, na sociedade e na vida familiar. Aquelas
cujo trabalho no lar cria as gerações futuras. Junto minha voz às vozes das
mulheres que ousaram lutar, que ousaram participar da política e da vida
profissional, e conquistaram o espaço
de poder que me permite estar aqui
hoje. Como mulher que sofreu tortura no cárcere, sei como são importantes os valores da democracia, da justiça, dos direitos humanos e da liberdade. E é com a esperança de que estes
valores continuem inspirando o trabalho desta casa das nações que tenho a
honra de iniciar o debate geral da 66.ª
Assembleia-Geral da ONU.
Muito obrigada.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A12, A17 e A18.

