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● Diplomatas palestinos garan-
tem que não deverão limitar à
Unesco sua ofensiva diplomática
pelo reconhecimento do Estado
palestino como integrante pleno
da ONU. Nas próximas semanas,
eles prometem solicitar a adesão

palestina a entidades como a Or-
ganização Mundial de Proprieda-
de Intelectual, a Unctad, a Orga-
nização da ONU para o Desenvol-
vimento Industrial, a Organiza-
ção Mundial da Saúde e a União
Internacional de Telecomunica-
ções, todas em Genebra, além
do Tribunal Penal Internacional.
O governo dos EUA também
ameaça suspender apoio finan-
ceiro a esses organismos se is-
so ocorrer. / J.C.

Unesco sofre pressão
para rejeitar palestinos
EUA ameaçam cortar sua contribuição financeira à entidade se adesão
da Autoridade Palestina for aprovada em votação prevista para hoje

KARIM JAAFAR/AFP

AP buscará
adesão a outros
órgãos da ONU

CONHEÇA OS PLANOS
AMIL ADESÃO 500,  

DAS LINHAS BLUE E MEDIAL,
FEITOS PARA SUA CATEGORIA PROFISSIONAL.

*Preço para entidades pertencentes ao Projeto de 
Adesão da Amil. Valor referente à faixa etária de 
0 a 18 anos, acomodação em quarto privativo. 
**Exceto para partos e doenças preexistentes, de 
acordo com o período cumprido no plano anterior.

Consulte seu corretor ou ligue:

(11) 3105-6400

• Hospital Infantil Sabará;
• Hospital Igesp;
• Hospital Santa Catarina;
• Hospital Santa Isabel;
• Hospital Cema;
• Hospital Santa Marcelina;
• Hospital Nipo-Brasileiro;

• Hospital São Camilo - Pompeia;
• Hospital Alvorada Moema;
• Hospital Paulista;
• Hospital Santa Paula;
• Hospital Santa Rita;
• Hospital São Camilo - Ipiranga.

. . . . . . . . . . . . . .   Confira alguns hospitais credenciados:  . . . . . . . . . . . . . .  

BLUE 500

R$ 135,00*

MEDIAL 500

R$ 128,25*

• Cobertura nacional;
• Redução máxima de carência**;

• Opção de reembolso para 
  consultas e exames.

E MAIS:

Prova. Abbas crê que votação na Unesco ajudará em adesão

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A tentativa dos palestinos de
tornar seu Estado membro ple-
no da ONU deve passar por seu
primeiro grande teste hoje, da-
ta em que a Autoridade Palesti-
na (AP) pediu para a Organiza-
ção das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (Unesco) votar sua adesão
ao organismo. Washington
alertou que, se a proposta for
aprovada, suspenderá sua con-
tribuição financeira à Unesco,
o que representa um quarto do
orçamento da entidade.

Diplomatas palestinos espe-
ram que a votação ocorra hoje,
quando a Unesco abre seu encon-
tro anual na capital francesa.
Mas sabem que o tema pode ser
adiado por causa da pressão de
americanos e europeus. A vota-
ção coincidiria com a presença
em Paris do ministro de Relações
Exteriores da AP, Riyad al-Malki.
“Temos a possibilidade de abrir
uma nova era para a ONU e para
os palestinos”, declarou ao Esta-
do o enviado palestino à
Unesco, Elias Wadih Sanbar.

A estratégia dos palestinos é
simples: na ONU, seu pedido de
adesão feito em 23 de setembro
terá de passar pelo Conselho de
Segurança, onde os EUA têm po-
der de veto; na Unesco, basta ob-
ter o apoio de dois terços dos 193
países que votam.

O presidente americano, Ba-
rack Obama, deixou claro que é
contra a iniciativa, alegando que
apenas um acordo entre palesti-
nos e israelenses pode resultado
no reconhecimento de um novo
Estado. “Esse voto pode ter sé-
rias repercussões”, afirmou a
porta-voz do Departamento de
Estado norte-americano, Victo-
ria Nuland, em nota. “O voto é
prematuro e pode minar o pro-
cesso na ONU em Nova Iorque”
disse. “Não acreditamos que o
objetivo que todos temos – de
ter dois Estados – pode ser atingi-
do por uma organização de ciên-
cia e cultura em Paris. Já deixa-
mos claro o que pode ocorrer se
a adesão for aprovada”, alertou.

Se a pressão americana fracas-

sar, a Casa Branca será colocará
em operação duas leis aprovadas
em 1990 e 1994, que preveem o
fim da contribuição financeira
dos Estados Unidos à Unesco.
“Esperamos que as autoridades
da Unesco entendam que o preço
a ser pago pela adesão palestina
será muito alto”, alertou Nimrod
Barkan, embaixador israelense.

Temendo ficar sem dinheiro
até para pagar salários e manter
programas, a diretora-geral da
Unesco, Irena Bokova, publicou
na semana passada uma carta
aberta pedindo a Washington
que não puna sua entidade. Ela
lembrou ainda que a Unesco
apoia “muitas causas em linha
com os interesses americanos”
no Iraque e Afeganistão.

Os palestinos e outros mem-
bros da ONU já deixaram disse-
ram que estão dispostos a desa-

fiar os americanos. Na semana
passada, o Conselho Executivo
da entidade aprovou colocar o te-
ma na agenda. Dos 58 países que
formam parte do Conselho, ape-
nas quatro votaram contra – Ale-
manha, Romênia, Letônia e Es-
tados Unidos. Outros 14 se abs-
tiveram, grande parte deles eu-
ropeus.

O governo francês também
tem feito campanha contra a
adesão, alertando que a Unesco
“não é a instituição adequada”
para tratar da questão do Esta-
do palestino. A adesão à Unesco
também teria um efeito práti-
co. Os palestinos são hoje ape-
nas membros observadores e
uma participação plena permiti-
ria que pedissem à Unesco a pro-
teção de locais históricos que
hoje estão nas áreas ocupadas
por Israel.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.




