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Apesar da oposição da Rússia
e da China, os EUA e seus alia-
dos europeus defenderam on-
tem uma nova rodada de san-
ções contra o Irã no Conselho
de Segurança das Nações Uni-
das. A pressão por medidas
mais duras ocorre depois da
publicação, na terça-feira, de
um relatório da Agência Inter-
nacional de Energia Atômica
(AIEA) acusando o regime de
Teerã de estar tentando desen-
volver armas nucleares.

“Precisamos realizar uma reu-
nião do Conselho de Segurança
porque o Irã se recusa a cooperar
com a comunidade internacio-
nal. Desta forma, deveríamos
adotar sanções de uma escala
sem precedentes”, disse o chan-
celer da França, Alain Juppé.

O secretário de Relações Exte-
riores da Grã-Bretanha, William
Hague, seguiu na mesma linha
de seu par francês e indicou que
as sanções “deveriam afetar o sis-
tema financeiro iraniano, o se-
tor de petróleo e gás, além da de-
signação de entidades e indiví-
duos envolvidos no programa
nuclear iraniano”.

Segundo o Estado apurou, as-
sim como no caso da Líbia, os

EUA optaram por deixar seus
aliados europeus na vanguarda
de uma nova iniciativa por san-
ções contra o Irã. Desta forma,
os americanos buscam evitar
acusações de que estariam por
trás do relatório da AIEA. Desde
2006, o regime iraniano foi alvo
de quatro resoluções no Conse-
lho de Segurança, sendo a última
em 2010, quando Brasil e Tur-
quia votaram contra.

O obstáculo principal para
uma nova resolução no Conse-
lho de Segurança é a oposição da
Rússia e da China. Os dois paí-
ses, como membros permanen-
tes do órgão decisório da ONU,
possuem poder de veto.

Segundo o vice-chanceler rus-
so, Gennadi Gatilov, “sanções
adicionais serão vistas pela co-
munidade internacional como
um instrumento para mudança
de regime no Irã. Para nós, esta
estratégia é inaceitável e a Rús-
sia não considerará as propos-
tas”. A China, por meio de sua
chancelaria, pediu diálogo, acres-
centando não haver uma prova
conclusiva de que o Irã esteja em
busca de uma bomba atômica.
Teerã é o terceiro principal ex-
portador de petróleo para a Chi-
na. No primeiro semestre, as ven-
das cresceram 58%.

No relatório, a agência nu-

clear da ONU afirma que o pro-
grama nuclear iraniano possui
fins militares e cita uma série de
evidências. Teerã rejeitou as pro-
vas. De acordo com um texto pu-
blicado na agência estatal Irna,
as informações da AIEA têm co-
mo base o conteúdo de um com-
putador de uma autoridade ira-
niana que foi roubado em 2004.

A agência admite ter usado in-
formações desse computador,
mas as comparou com informa-
ções de inteligência de dez paí-
ses-membros do órgão com base
em Viena e também no trabalho
dos investigadores. Em outro
ponto, a Irna disse que testes pa-
ra a fabricação de uma arma nu-
clear foram realizados apenas
em computador, sem nunca te-
rem sido colocados em prática.

“Vocês conseguiram alguma
coisa além de miséria e desgraça
com estas medidas?”, disse o pre-
sidente do Irã, Mahmoud Ahma-
dinejad, referindo-se à AIEA. “O
Irã não recuará de seu destino.”

O premiê de Israel, Binyamin
Netanyahu, disse que “o relató-
rio é relevante, pois demonstra
que a busca do Irã em produzir
armas nucleares deve ser cessa-
da”. Na semana passada, foram
vazadas informações de que Is-
rael planeja um ataque contra as
instalações nucleares iranianas.

Internacional

Em 1951 um grupo de profissionais criou a Escola de Propaganda do MASP.
Para quem só queria fazer uma boa escola de propaganda e marketing, fomos bem longe.

www.espm.br

A década de 50 foi única na história do país. Única 

em criatividade e efervescência econômica, social e 

cultural. Uma década onde os sonhos pareciam não 

ter limites. Foi nesse ambiente que em 27 de outubro 

de 1951, um grupo de publicitários, profissionais de 

veículos de comunicação e anunciantes, reunidos em 

torno de uma ideia, criaram a Escola de Propaganda 

do Museu de Arte de São Paulo, que viria a se 

transformar na melhor escola de comunicação, 

marketing e gestão do Brasil: a ESPM. Uma escola 

que abriu caminho para o talento de várias gerações 

de profissionais. Hoje, a ESPM é uma referência 

em inovação e criatividade, oferecendo cursos de 

graduação e pós-graduação, mestrado, extensão e 

educação executiva. Sempre fiel a seus princípios 

de excelência e sua visão de futuro. ESPM: sempre 

criativa, sempre inovadora, sempre competente, 

sempre sonhadora, sempre responsável.   

Em pé, da esquerda para a direita: Antonio A. Nogueira, Linneu Schützer, 
Renato Castelo Branco, Geraldo Santos, Fritz Lessin e João Carillo. Sentados: 
Ruy de Barros Chalmers, Gerhard Wilda, Murillo Mendes, Salvador Cosi 
Pintaudi, Rodolfo Lima Martensen e Arnaldo da Rocha e Silva.

EUA e europeus ampliam pressão para
reforçar sanções ao Irã após relatório

Estadão no tablet:
Na berlinda, Irã
mantém tom
desafiador

Represália. Exigência de medidas mais duras contra o país persa ocorre depois de documento da agência nuclear da ONU acusar
Teerã de tentar obter armas atômicas; principal obstáculo no Conselho de Segurança são Rússia e China, que possuem poder de veto
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




