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● Outubro de 2009
Obama propõe ao Irã troca de
1,2 mil kg de urânio levemente
enriquecido por 120 kg do mate-
rial processado a 20%. Após hesi-
tar, Teerã recusa a oferta

● Maio de 2010
Brasil e Turquia obtêm compro-
misso do Irã nos termos propos-
tos pelos EUA. Obama tinha en-
viado carta a Brasília apoiando
mediação, mas voltou atrás

● Junho de 2010
EUA dizem que acordo é insufi-
ciente porque Irã não suspen-
deu enriquecimento de urânio
durante negociação. ONU apro-
va novas sanções contra Teerã

Internacional

JERUSALÉM

Israel afirmou ontem que duas
misteriosas explosões na Tailân-
dia são parte da “ofensiva terro-
rista” do Irã contra alvos israe-
lenses. Segundo autoridades de
Bangcoc, um iraniano que havia
sido ferido em uma explosão
não intencional atirou uma gra-
nada enquanto tentava fugir,
mas ela acabou lhe arrancando

uma perna. Outras quatro pes-
soas ficaram feridas.

O incidente na Tailândia ocor-
re um dia depois de embaixadas
israelenses na Índia e Geórgia te-
rem sido alvo de atentados a
bomba. Uma israelense e quatro
indianos ficaram feridos em No-
va Délhi e o explosivo em Tbilisi
foi desativado pela polícia.

A primeira explosão de on-
tem em Bangcoc arrancou o te-
lhado de uma casa onde aparen-
temente viviam três iranianos.

De acordo com a Tailândia,
um homem de nacionalidade ira-
niana foi preso no aeroporto in-
ternacional da capital enquanto
tentava deixar o país rumo à Ma-
lásia. Não está claro se ele é um

dos três que estava na residên-
cia. Imagens de segurança mos-
tram um homem coberto em
sangue após a explosão tentan-
do pegar um táxi. Mas quando o
motorista se recusa a abrir a por-

ta, ele atira a granada. O homem
foi identificado como Saeid Mo-
radi.

Registros da mesma câmera
mostram com detalhes os três
homens: o primeiro, de boné e
jaqueta, carregava uma mochila
preta e um rádio de comunica-
ção em cada mão; o segundo, de
tênis, camiseta e óculos escu-
ros, também levava uma mala
nas costas; e o terceiro, de
shorts camuflado, não levava
nada.

Israel culpou o Irã e o grupo
xiita libanês Hezbollah tanto pe-
los ataques na Índia e na Geór-
gia quanto pelo misterioso inci-
dente na Tailândia.

Os atentados contra as embai-
xadas ocorreram exatos quatro
anos após o assassinato na Síria
– provavelmente por Israel – do
mentor da luta armada do Hez-
bollah, Imad Mughniyah.

“A tentativa de realizar um no-
vo ataque terrorista, agora em

Bangcoc, prova mais uma vez
que o Irã e seus apadrinhados
perpetuam o terror”, afirmou o
ministro da Defesa de Israel,
Ehud Barak, em visita a Cingapu-
ra. A república islâmica e o gru-
po xiita libanês, completou, são
“incansáveis elementos terroris-
tas que põem em perigo a estabi-
lidade do Oriente Médio e do
mundo”.

A porta-voz do governo tailan-
dês, Thitima Chaisaeng, afir-
mou ser necessário “mais análi-

ses” para determinar se o gover-
no do Irã está de fato envolvido
nas explosões. Ela não respon-
deu perguntas sobre quais eram
os possíveis alvos dos iranianos
em Bangcoc.

O chefe da polícia da capital,
general Pansiri Prapawat, afir-
mou que não estava claro quais
seriam os alvos dos iranianos.
Ele disse que outras cargas de
explosivo foram apreendidas na
casa onde ocorreu a primeira ex-
plosão. / REUTERS e AP

A pesar da importância atribuída pelo
governo Dilma Rousseff às relações
com os EUA, a presidente chegará a
Washington no dia 9 de abril sem gran-

des expectativas para o encontro com o presi-
dente Barack Obama. Nem mesmo em relação à
possibilidade de liberação dos vistos para brasi-
leiros – um dos temas que deverá estar na pauta
brasileira – espera-se um resultado muito pro-
missor da conversa entre os dois líderes.

Obama prometeu, em janeiro, facilitar a emis-

são de vistos, mas a avaliação do governo brasi-
leiro é a de que não há nada de novo na disposi-
ção americana. No setor econômico, a presiden-
te gostaria de tentar avançar na mudança do
perfil de exportações brasileiras aos EUA. Mas a
grande aposta de Dilma na viagem recai sobre o
programa Ciência sem Fronteiras. A presidente
deve visitar o Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) e quer arrancar dos americanos a
promessa de receber alguns milhares de estu-
dantes brasileiros de pós-graduação nos próxi-
mos anos, centrando nas áreas de biomédicas e
engenharias.

Uma das esperanças americanas, a de ouvir
algo positivo em relação a compra dos caças
para as Forças Armadas em que a Boeing é uma
das empresas candidatas, vai terminar em desa-
pontamento. A presidente deve ouvir o pedido,
sorrir e não responder, como fez em setembro,
em Nova York, no encontro com o presidente
francês, Nicolas Sarkozy.

Especial. O programa
nuclear do Irã
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Israel acusa iranianos por
complô terrorista na Tailândia
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Reencontro. Dilma retribuirá em abril visita feita por Obama ao Brasil em março de 2011, quando se reuniram em Brasília

Passos no
colapso da
negociação

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Passados quase dois anos do
maior atrito entre EUA e Bra-
sil em razão do programa nu-
clear do Irã, o presidente ame-
ricano, Barack Obama, preten-
de agora “ouvir” sua colega Dil-
ma Rousseff sobre essa ques-
tão. O tema estará na pauta
americana da visita oficial de
Dilma a Obama, marcada para
9 de abril, informou o secretá-
rio assistente de Relações Pú-
blicas do Departamento de Es-
tado, Michael Hammer.

Washington não esconde o in-
teresse de convencer o Brasil a
somar-se ao bloco de pressão in-
ternacional para evitar que Tee-
rã obtenha armas nucleares. Ape-
sar de reconhecer as divergên-
cias do passado, Hammer insis-
tiu que o País é “um exemplo bri-
lhante para as outras nações so-
bre o desenvolvimento de ener-
gia nuclear pacífica, sob a moldu-
ra legal da Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA)”.
Trata-se, para ele, de um “tema
natural” a ser discutido entre
EUA e Brasil.

“Reconhecemos que a opinião
do Brasil importa. O Brasil é im-
portante na ONU e ao redor do
mundo e tem uma voz relevan-
te”, afirmou Hammer. “Nós po-
demos seguir discutindo esse te-
ma, comparar as nossas avalia-
ções e trabalhar juntos para pres-
sionar o Irã a adotar a via diplo-
mática pacífica. Essa é a questão-
chave.”

Desde o início do governo Dil-
ma, os EUA alimentam o desejo
de ver superado o atrito provoca-
do pelo acordo nuclear obtido
do Irã com mediação de Brasil e
Turquia, em maio de 2010. O do-
cumento trazia o compromisso
de Teerã com a troca de 1.200
quilos de seu estoque de urânio
levemente enriquecido – 3%, ní-
vel suficiente para a geração de
energia elétrica – por 120 quilos
do material enriquecido a 20%,
grau necessário para pesquisas
científicas e isótopos médicos
no Reator de Pesquisas de Teerã.

O texto, no entanto, não men-
cionava a proibição de o Irã conti-
nuar paralelamente com seu pro-
cesso de enriquecimento.

O impasse diplomático feriu a

relação entre Brasil e EUA no res-
tante do governo de Luiz Inácio
Lula da Silva (2003-2011). Oba-
ma suspendeu sua visita progra-
mada ao Brasil em 2010 e a reali-
zou no terceiro mês da gestão de
Dilma. Imediatamente após o
anúncio do acordo, Washington
impulsionou a aprovação de no-
vas sanções ao Irã.

O tema chegou a ser abordado
durante a visita de Obama a Dil-
ma no ano passado. Neste mo-
mento de ameaça de conflito en-
tre Israel e Irã, o tema ganha ou-
tro significado.

Hammer indicou a intenção
do governo Obama de igualmen-
te trazer o Brasil para o bloco
que, liderado pelos EUA, pressio-
na pela renúncia do presidente
da Síria, Bashar Assad. Trata-se
de uma questão particularmente
delicada para o governo brasilei-
ro, defensor de uma solução do-
méstica para a crise síria e avesso
às sanções internacionais a Da-
masco.

“Precisamos do maior núme-
ro possível de governos dizendo
a Assad que ele tem de renunciar
e parar com a violência contra
seu próprio povo”, afirmou Ham-
mer. “Há esforços da Liga Árabe
para a abertura de um processo
político que permita aos sírios
seguir pela via democrática. Es-
sa é a mensagem que queremos
ouvir de todos os países interes-
sados em ajudar na solução da
questão Síria.” Aparentemente,
o governo americano não preten-
de permitir que recentes declara-
ções de Dilma sobre direitos hu-
manos em Cuba azedem o encon-
tro em Washington.

Caças. A agenda estará repleta
de temas de especial interesse
dos EUA que dormem nas gave-
tas do Palácio do Planalto. O
mais empolgante diz respeito à
retomada do programa FX2, pa-
ra a compra de 36 caças para a
Força Aérea Brasileira. O proces-
so foi suspenso por Dilma, por
razões orçamentárias, mas conti-
nua em suas mãos. A Casa Bran-
ca espera ver o governo brasilei-
ro abandonar a preferência aos
caças Rafale, da francesa Das-
sault, e escolher os Super-Hor-
net, da Boeing.

“A visita será realizada daqui a
quase dois meses. A nossa defesa

por essa aeronave (Super Hor-
net) pode ser levantada, até lá,
em diferentes níveis”, afirmou
Hammer. “Esperamos que, de
qualquer forma, esse assunto
continue aberto para a nossa pro-
posta.”

Segundo o diplomata, os EUA
esperam não perder a oportuni-
dade de estreitar a “relação pes-
soal” entre os dois presidentes
durante a visita de Dilma. O go-
verno Obama, na opinião de
Hammer, deverá se concentrar
na agenda bilateral de segurança
energética – biocombustíveis e o
petróleo da camada pré-sal. Essa
agenda está vinculada à necessi-
dade americana de diminuir sua
dependência de fontes instá-
veis, leia-se Oriente Médio, de
petróleo.

Um aumento ainda maior do
turismo brasileiro é visto por
Washington pela ótica da gera-
ção de empregos nos EUA, da
mesma forma que o projeto do
governo Dilma de prover bolsas
de estudos no

exterior.
Washington também espera

antecipar com Dilma tópicos a
serem tratados na

Cúpula das Améri-

cas, em 14 e 15 de abril, em Carta-
gena, na Colômbia.

Afinar posições bilaterais, en-
tretanto, raramente é uma tare-
fa desejável pelo lado brasileiro,

como se verificou em 2005 e em
2010. Uma das questões em aber-
to é a possível participação de
Cuba nesse evento – algo rejeita-
do pelos EUA.

Obama buscará convencer Dilma a
alinhar-se aos EUA na questão do Irã

Brasil tem baixa
expectativa para
reunião nos EUA

estadão.com.br

Ação. Suposto terrorista atingido por explosão na Tailândia

Após ataques na Índia e
na Geórgia, explosão
arranca telhado de casa
onde viviam 3 cidadãos
do Irã em Bangcoc

Afinação. Segundo secretário-assistente do Departamento de Estado americano, programa nuclear iraniano será um dos principais
temas do encontro de abril entre os dois presidentes, em Washington – que pretende superar mal-estar diplomático de 2010 com Lula
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A10.




