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Homens-bomba do Taleban
lançaram na manhã de ontem
um ataque contra a base aérea
administrada conjuntamente
entre americanos e afegãos em
Jalalabad, no leste do Afeganis-
tão. Os suicidas detonaram
seus explosivos nos portões do
centro militar, iniciando uma
intensa troca de tiros que durou
ao menos duas horas. O Exérci-
to dos EUA utilizou helicópte-
ros contra os radicais muçulma-
nos. Sete insurgentes foram
mortos. Três militares afegãos e
dois civis também morreram
durante o combate.

EUA
Taleban ataca base dos
EUA em Jalalabad

As forças de Bashar Assad bom-
bardearam ontem regiões por
onde os rebeldes avançam
na direção de Damasco,
nos subúrbios da capi-
tal síria, como parte
de uma ofensiva
para frear os insur-
gentes. No centro
da Síria, a explosão
de um carro-bomba
deixou ao menos 15
mortos, disse a imprensa
oficial. Ataques aéreos ocorre-
ram ainda na cidade de Alepo,
na Província de Idlib e em Lata-
kia, afirmaram os rebeldes.

As autoridades mexicanas infor-
maram ontem que, cerca de

cem pessoas foram detidas
e ao menos outras cem

ficaram feridas duran-
te os confrontos en-
tre policiais e mani-
festantes que pro-
testaram contra a

posse do novo presi-
dente do México, En-

rique Peña Nieto, no
sábado, em vários pontos

da capital. Pelo menos 92 pes-
soas, entre elas, 11 menores e 20
mulheres, foram apresentadas à
promotoria mexicana.

Justiça egípcia
para em protesto
contra Executivo

Pelo menos três pessoas foram
mortas durante um ataque ocor-
rido em na Universidade de Cas-
per (foto), no Estado americano
de Wyoming, na sexta-feira. A
instituição de ensino foi fecha-
da enquanto a polícia inspecio-
nava a cena do crime, praticado
no centro de ciências.

As autoridades locais afirma-
ram que o criminoso – que se
suicidou depois da ação – utili-
zou uma arma ao estilo de um
arco e flecha e uma faca contra
suas vítimas.

A universidade informou, em

sua página na Internet, que emi-
tiu um alerta de emergência e
aconselhou as pessoas a não
irem ao câmpus até um novo
aviso. Agentes de segurança uni-
versitários não quiseram co-
mentar o assunto.

SÍRIA
Carro-bomba mata 15
no centro do país

Mísseis norte-coreanos
preocupam Pequim

AFEGANISTÃO MÉXICO CHINA

Negócios do Brasil com Irã se reduzem
‘Esfriamento’ político em relação a períodos anteriores se reflete na queda das exportações brasileiras para a República Islâmica

ALAN ROGERS/AP

Ataque contra câmpus universitário de
Wyoming deixa pelo menos 3 mortos

WILSON PEDROSA/ESTADÃO–16/5/2010

Protesto contra Peña
Nieto deixa 100 feridos

A China expressou preocupa-
ção ontem após a Coreia do
Norte anunciar o segundo lança-
mento de míssil em 2012 – o
que deve aumentar tensões di-
plomáticas na região. “A Coreia
do Norte tem direito ao uso do
espaço para fins pacíficos, mas
esse direito tem sido restringi-
do pelas resoluções do Conse-
lho de Segurança da ONU. (A
China) espera que todos os la-
dos possam fazer mais para ga-
rantir a paz e a estabilidade na
península (coreana)”, afirmou
o porta-voz da chancelaria chi-
nesa, Qin Gang.
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A mais alta instância da Justiça
do Egito suspendeu seus traba-
lhos indefinidamente ontem,
um dia depois de milhares de isla-
mistas tomarem as ruas das prin-
cipais cidades do país em apoio
ao presidente Mohamed Morsi.
Os juízes da Suprema Corte
Constitucional alegam que não
podem trabalhar sob pressão
“material e psicológica”, adian-
do sua decisão sobre a legitimida-
de da Assembleia Constituinte
que aprovou uma nova Carta na
sexta-feira.

Centenas de manifestantes
protestaram diante do tribunal
de madrugada. Durante o dia, a
corte deliberaria sobre a legalida-
de da Câmara Alta do Parlamen-
to egípcio e do painel que elabo-
rou a nova Constituição – ambos
dominados por políticos islamis-
tas, que compõem a base do pre-
sidente, um integrante da Irman-
dade Muçulmana.

Os magistrados afirmaram
que foram impedidos de chegar
ao edifício onde trabalham.

No dia anterior, Morsi havia
anunciado um referendo popu-
lar para a deliberação sobre a no-
va Constituição, cujas 236 cláu-
sulas foram aprovadas às pres-
sas pela Assembleia Constituin-
te, sem a participação dos repre-
sentantes seculares, liberais ou
cristãos. Já minoria desde a cria-
ção da comissão constitucional,
eles haviam se retirado em pro-
testo contra a predominância is-
lamista na elaboração da nova
Carta.

O impasse entre o Judiciário e
o Executivo do Egito havia come-
çado no dia 22, quando Morsi bai-
xou um decreto que lhe outor-
gou poderes garantindo ao presi-
dente – e à Assembleia Consti-
tuinte – imunidade sobre a fisca-
lização do Judiciário.

Até ontem, as manifestações
pró e contra o decreto haviam
deixado três mortos no país.

“A Irmandade Muçulmana es-
tá determinada em levar adiante
seus planos, sem importar-se
com todos os demais. Não há
acordo no horizonte”, afirmou o
analista político Hassan Nafaa,
da Universidade do Cairo.

Diante da Suprema Corte
Constitucional, um dos cartazes
dos islamistas dizia “Sim à Cons-
tituição”. O manifestantes en-
toavam canções a favor de um
“expurgo do Judiciário”. /

REUTERS e AP

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O distanciamento político en-
tre o governo de Dilma Rous-
seff e o governo iraniano está
se traduzindo em uma queda
acentuada das exportações
brasileiras para o mercado do
Irã nos últimos meses, numa
espécie de retaliação por par-
te de Teerã em relação às posi-
ções tomadas pelo Brasil no ce-
nário internacional.

Nos últimos anos, o comércio
vinha registrando uma ampla ex-
pansão, mesmo com a crise inter-
nacional e as sanções impostas
sobre o país persa. Mas, desde o
início do ano, as vendas despen-
caram.

O Irã vem sendo alvo de san-
ções comerciais e políticas dos
Estados Unidos e da Europa des-
de 2006. Com um foco cada vez
mais financeiro, a ação de Wa-
shington e Bruxelas tem como
meta isolar o Irã. Bancos estran-
geiros foram praticamente impe-
didos de atuar e o comércio inter-
nacional passou a sofrer graves
entraves.

Até o fim de 2011, porém, o Bra-
sil mantinha um acesso relativa-
mente privilegiado ao mercado
iraniano. Dados oficiais apon-
tam que o Brasil conseguiu ex-
pandir de forma significativa seu
comércio com um dos regimes
mais isolados do mundo, en-
quanto as importações totais
desse país despencaram nos últi-
mos anos em relação aos produ-
tos do resto do mundo.

Em 2010, o Irã importou de to-
do o mundo US$ 65,2 bilhões, se-
gundo informações coletadas pe-
la Organização Mundial do Co-
mércio. No ano seguinte, o volu-
me caiu para US$ 61,5 bilhões,
apesar do fato de, para superar
as sanções, os iranianos terem
passado a usar novas rotas, au-
mentando seus custos.

Enquanto o cerco começava a
fazer efeito, as exportações brasi-
leiras para o Irã seguiram uma
direção contrária.

Entre 2009 e 2010, as vendas
brasileiras para o Irã saltaram
em 74%, para um total de US$ 2,1
bilhões. Em 2011, mais um au-
mento, desta vez de 10%, para
US$ 2,3 bilhões.

Mas a tendência seria reverti-
da logo no início de 2012, num
fenômeno interpretado no Ita-
maraty como um sinal de desa-
cordo em relação às posições to-
madas pelo Brasil na área de di-
reitos humanos e nos temas nu-
cleares.

Na semana passada, o gover-
no brasileiro chegou a se abster
em uma votação em Nova York
de uma resolução da Comissão
de Direitos Humanos das Na-
ções Unidas sobre as violações
do Irã. Mas, em sua explicação
de voto, Brasília apontou que as
preocupações da comunidade in-
ternacional em relação à Teerã
eram legítimas.

Em Teerã, diplomatas brasilei-
ros sofrem para manter a mesma
circulação fácil que tinham en-
tre o governo local poucos anos
atrás. O próprio embaixador An-
tonio Salgado tem tido dificulda-
des para manter os mesmos ní-
veis de contato com as autorida-
des iranianas.

Esse esfriamento foi refletido
no comércio. As vendas do País
no Irã registraram perdas de 15%
e 2012 deve fechar com um retro-
cesso, colocando a relação co-
mercial entre os dois países de
volta nos níveis anteriores à ex-

pansão das vendas. Até outubro,
o País vendeu ao mercado irania-
no US$ 1,7 bilhão, quase se equi-
parando ao ano de 2007.

Um segmento acabou sendo o
símbolo dessa queda. A venda de
carne de frango e carne bovina
para o mercado iraniano foi redu-
zida em 54% e 44%, respectiva-
mente.

Segundo fontes ligadas às ope-
rações comerciais bilaterais, o se-
tor de carnes transformou-se nu-
ma espécie de termômetro da re-
lação. Isso porque sua autoriza-
ção no país exige que o produto
tenha um corte que atenda aos
padrões islâmicos de consumo.

Rejeitar a sua entrada, portan-

to, seria também um recado polí-
tico e um sinal dos dirigentes da
República Islâmica de que o Bra-
sil não dispõe mais da mesma
confiança que existia antes. Ain-
da que, tecnicamente, as empre-
sas brasileiras tenham investido
mais nos últimos anos para aten-
der às exigências religiosas do
cliente muçulmano xiita e nada
tenha mudado em relação à qua-
lidade dos produtos.

Depois de alimentos sofrerem
uma expansão de exportação pa-
ra o Irã de 40% em 2009, 47% em
2010 e 23% em 2011, o comércio
desses produtos registraria uma
queda de 7% em 2012.

Nos quatro primeiros meses

do ano, as vendas brasileiras não
conseguiam passar da marca
mensal de US$ 60 milhões.

A Câmara de Comércio Brasil-
Irã não respondeu na semana
passada aos repetidos pedidos
da reportagem por uma entrevis-
ta com sua diretoria.

Os sinais de esfriamento das
relações entre Brasília e Teerã ti-
veram início logo após a eleição
da presidente Dilma Rousseff,
em 2010. Numa entrevista ao
Washington Post, Dilma afirmou
que cobraria do Irã garantias de
respeito aos direitos humanos e
no tratamento em relação às mu-
lheres. O Irã não respondeu, mas
o mal-estar ficou claro.

39%

Lula e Ahmadinejad. Relação de menos confiança com Dilma

DOS ELEITORES
DO KUWAIT

VOTARAM NA
ELEIÇÃO DO SÁBADO
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A11.
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