
OBrasil devedaroexemploe res-
pondercommaisdurezaàsmedi-
das protecionistas da Argentina,
pediu ontem a União Europeia
(UE), ao criticar a “reação tími-
da”dogovernodeDilmaRousse-
ff atéagoraemrelaçãoaopaís pla-
tino. Apesar de o “Brasil ter sido
duramente golpeado” por gran-
des obstáculos que o governo ar-
gentino impôs às importações,
“seusdirigentes tiveramumarea-
ção tímida demais”, disse o co-
missário europeu de Comércio,
Karel De Gucht, durante confe-
rência sobreas relaçõesentreBra-
sil e a UE emBruxelas.
AUE considera que o governo

brasileiro “deveria justamente
ter tomado o caminho oposto,
deveria estar levantando a voz e
dando o exemplo”, enfatizou o
comissário europeu.
AArgentina impôs em feverei-

ro ummecanismo que exige uma
espéciededeclaração juramenta-
da antes de autorizar a entrada de

produtos de outros países, medi-
da fortemente criticada pela in-
dústria brasileira, que a considera
uma barreira ao comércio.
“Ao mesmo tempo, o Brasil

aprovou medidas questionáveis
como uma taxa discriminatória
à importação de veículos, uma
exigência de conteúdos locais
no setor de telecomunicações e
procedimentosmuito complica-
dos para a importação de têx-
teis”, criticou De Gucht.
Contudo, De Gucht se mos-

trou otimista com o “avanço”
dasnegociações entre obloco eu-
ropeu e oMercosul a partir de ju-
lho, durante a presidência rotati-
va doBrasil.Mas as “negociações
não se limitam à troca de produ-
tos agrícolas e industriais entre o
Brasil, o Mercosul e a UE”, disse
o comissário, que avaliou que o
aumento das trocas comerciais
poderia ser de ¤ 9 bilhões com a
aprovação de acordo com o blo-
co sul-americano. ■ AFP

MASSACRES

Dirigente afegão denuncia mais mortes de
mulherese criançasembombardeiosdaOtan
Hamid Karzai lamentou em comunicado a morte de dezenas de civis,
incluindo mulheres e crianças, desde sábado, como consequência de
bombardeios, e ameaçou congelar um acordo estratégico firmado com os
Estados Unidos. O número de civis mortos no país registrou um aumento
nos últimos cinco anos, chegando a 3.021 em 2011, mas, segundo dados
da ONU, os insurgentes são responsáveis pela maioria das mortes. AFP

INSURGÊNCIA

Guerrilheiros do talibã matam 11 soldados
capturados em zonas tribais do Paquistão
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UE critica “timidez” do
BrasilemrelaçãoàArgentina
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A secretária americana de Esta-
do, Hillary Clinton, intensifi-
cou a pressão sobre a Índia para
que reduza ainda mais a impor-
tação de petróleo iraniano, sina-
lizando que isso seria uma con-
dição para evitar sanções finan-
ceiras a Nova Délhi.
O Irã é o segundo maior for-

necedor de petróleo para a Ín-
dia. Publicamente, o governo
local rejeita as sanções ociden-
tais, mas reservadamente tem

pressionado suas refinarias a re-
duzirem suas importações ira-
nianas entre 15% e 20%.
Em visita à cidade indiana de

Kolkata (ex-Calcutá), Hillary
disse que os EUA desejam endu-
recer as sanções econômicas ao
Irã para obrigar o país a reto-
mar as negociações sobre o seu
programa nuclear. O Ocidente
suspeita que o Irã esteja tentan-
do desenvolver armas nuclea-
res. ■ Andrew Quinn, Reuters

As autoridades sírias organizaram
ontem eleições legislativas em
umcontexto de violência no país,
com o objetivo de conferir algu-
ma credibilidade ao regime, mas
a oposição boicota e classifica es-
taseleiçõesde“mascaradas”.Ate-
levisão oficial síria exibia imagens
deeleitoresvotandoemvárias re-
giõesdopaís,masosopositoresas-
seguravam que havia um boicote.
“A eleição se desenvolve nor-

malmente, os eleitores vão para

os colégios eleitorais”, disse o
ministro do Interior, Mohamad
al-Shaar. Mas em regiões rebel-
des as pessoas acatavam uma
greve convocada pela oposição,
segundo o Observatório Sírio de
Direitos Humanos (OSDH).
No total, 7.195 candidatos

competem em todo o país pelos
250 assentos de deputados, que
adotarão uma série de reformas
prometidas pelo chefe de Esta-
do Bashar al-Assad. ■ AFP

No domingo, morreram nove soldados depois de terem sido atacados
pelos rebeldes em Miranshah, principal cidade do distrito tribal
do Waziristão do Norte, localizado na fronteira com o Afeganistão.
Também no domingo, três pessoas morreram e outras 15 ficaram
feridas após a queda de um projétil em uma mesquita situada próximo
a Miranshah, afirmaram oficiais de segurança e aldeões. AFP

Comissário Europeu diz que país devia “levantar a voz” contra protecionismo argentino

ÍndiaépressionadapelosEUA

Eleições legislativas na Síria

MUNDO

Vladimir Putin assumiu ontem
suas funções de presidente para
um terceiro mandato, um dia
depois de uma grande manifes-
tação da oposição contra o seu
retorno aoKremlin, que foi vio-
lentamente reprimida pela polí-
cia. “Hoje entramos emumano-
va etapa do desenvolvimento
nacional. Os próximos anos se-
rão determinantes para o desti-
no da Rússia nas décadas futu-
ras”, disse em breve discurso.
Putin, que ocupava o cargo

de primeiro-ministro depois de
ter sido presidente de 2000 a
2008, sucedeu oficialmente
Dmitri Medvedev durante uma
cerimônia na luxuosa sala São
Jorge doKremlin. Entreosconvi-
dadosestavam oex-primeiro-mi-
nistro italiano Silvio Berlusconi, o
ex-presidente soviético Mikhail
Gorbachev e o ex-chanceler ale-
mãoGerhard Schroeder.
Após a posse, Putin propôs ao

Parlamento a candidatura de
seu antecessor, Dmitri Medve-
dev, para o cargo de primeiro-
ministro. Desta forma, a parce-
ria que há anos dirige o destino
político do país segue de pé.
Medvedev foi presidente duran-
te quatro anos, mas sempre à
sombra de Putin.
Eleito no dia 4 de março com

quase 64% dos votos após elei-
ções marcadas por denúncias
de fraude, segundo a oposição,
Putin, um ex-agente da KGB,
conseguiu desta forma voltar ao
Kremlin, de onde havia saído
em 2008, já que a Constituição
não lhe permitia realizar mais
de dois mandatos consecutivos.
Este terceiro mandato, que

após a reforma constitucional
será de seis anos, se anuncia di-
fícil em uma sociedade onde a
ânsia de mudanças nunca foi
tão grande desde o desmembra-
mento da União Soviética, em
1991. ■ Benoit Finck, AFP

Alexander Zemlianichenko/Reuters

Bay Ismoyo/AFP

Putinéo
presidente
eMedvedev
serápremiê

HillaryemNovaDelhicomSoniaGandhi, líderdopartidosituacionista

KarelDeGucht: “Governantesbrasileiros deviamdar o exemplo”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 38.




