
Estados Unidos e Rússia estão
“prudentemente otimistas” sobre
a questão nuclear iraniana após a
eleição do novo presidente Has-
san Rohani, declarou ontem presi-
dente americano, Barack Obama,
após um encontro com Vladimir
Putin no G8, que se reúne na Irlan-
da do Norte.

Os dois chefes de Estado espe-
ram que seja possível “fazer com
que o diálogo progrida” com a che-
gada ao poder do clérigo modera-
do, apoiado pelo campo reformis-
ta. “Espero que após as eleições
no Irã haja novas oportunidades
para resolver a questão nuclear ira-
niana”, declarou Putin. “Tentare-
mos fazer isso de maneira bilate-
ral e dentro do processo de nego-
ciações internacionais”.

O Irã é acusado pelo Ocidente e
porIsraeldequererproduziraarma
atômicasobpretextodeumprogra-
manuclearcivil,algoqueaRepúbli-
ca Islâmica nega. As negociações
com o grupo 5+1 (China, Estados
Unidos,França,Grã-Bretanha,Rús-

sia e Alemanha) em torno da ques-
tãodoenriquecimentodeurânioes-
tão estagnadas há vários anos.

Nesse encontro, Obama e Pu-
tin concordaram em realizar uma
cúpula bilateral na Rússia nos dias
3 e 4 de setembro, de acordo com
uma declaração conjunta.

“Com o objetivo de reforçar a
natureza construtiva de nossas re-
lações, pretendemos manter con-
tatos regulares no mais alto nível e
organizar uma cúpula EUA-Rús-
sia em 3 e 4 de setembro”, ou seja,
antes do encontro do G20 previsto
para 5 e 6 desse mesmo mês em
São Petersburgo.

Em discurso em Belfast, Oba-
ma pediu aos jovens norte-irlande-
ses que busquem uma “paz perma-
nente” e deem um exemplo a ou-
tras partes conflituosas do mundo.

Os dois líderes, contudo, não
chegaram a um denominador co-
mum em relação às suas discor-
dâncias a respeito do conflito na
Síria. Putin já alertou que o Oci-
dente poderá agravar o conflito e

espalhá-lo para o resto do Orien-
te Médio se decidir armar os re-
beldes sírios.

Os EUA disseram na semana
passada que vão intensificar sua
ajuda militar aos rebeldes sírios, o
que pode incluir o fornecimento
de algumas armas. A União Euro-
peia já cancelou seu embargo ar-
mamentista à Síria, o que permite
que França e Grã-Bretanha ar-
mem os inimigos de Assad, embo-
ra os dois países digam não ter pla-
nos imediatos para isso.

Assad diz que Europa
‘pagará’ por apoio a rebeldes

Opresidentesírio,Bashar al-As-
sad,alertou em entrevistaa um jor-
nal alemão que a Europa vai “pagar
opreço”seseguiroexemplodosEs-
tados Unidos e fornecer armas às
forçasrebeldes,dizendoquetalme-
dida irá espalhar o terrorismo para
o continente. “Se os europeus en-
tregarem armas, o quintal da Euro-
pa vai se tornar terrorista e a Euro-
pa vai pagar o preço por isso”, dis-
seo presidenteementrevistapubli-
cada no site do Frankfurter Allge-
meine Zeitung a segunda-feira.

Em seus primeiros comentários
desde que os Estados Unidos anun-
ciaram na quinta-feiraque irão for-
necer ajuda militar aos rebeldes que
lutamporsuaderrubada,Assadad-
vertiuqueaentregadearmasresul-
tará na exportação do “terrorismo”
para a Europa. “Nós não dissemos
que possuímos armas químicas,
nem temos dito que não as possuí-
mos.” AFP e Reuters

Atropadechoquedapolíciatur-
ca enfrentou ontem cerca de mil
sindicalistas em Ancara, a capi-
tal,apósumfimdesemanamar-
cadopornovosprotestosviolen-
tos contra o governo. Os poli-
ciaisusarammegafonesparaten-
tar conter a passeata que ruma-
va para o bairro de Kizilay, no
centro da cidade. “Vocês quees-
tão nas ruas devemparar de blo-
quear as ruas. Não sejam provo-
cados.Apolíciavaiusaraforça”,
gritavam os agentes, enquanto
várioscanhõesdeáguaerampo-
sicionados nos arredores.

“Há uma tentativa de trazer
as pessoas para as ruas por
meio de greves e paralisações
trabalhistas. Isso não será per-
mitido”, disse o ministro do In-
terior, Muammer Guler.

No fim de semana, a polícia
usou gás lacrimogêneo e jatos
d'água para dispersar milhares
de manifestantes que estavam
concentrados nos arredores da
praça Taksim, epicentro dos
protestos contra o governo ini-
ciados no começo de junho.

A polícia deteve 441 pessoas
no domingo em Istambul, e 56
em Ancara. Em 18 dias de pro-
testos, pelo menos quatro pes-
soas morreram e cerca de 5 mil
ficaram feridas, segundo a As-
sociação Médica Turca.

O que começou como uma
pequena manifestação de am-
bientalistas contra a constru-
ção de um shopping num par-
que vizinho à praça Taksim se
transformou em um movimen-
to nacional contra o premiê
Tayyip Erdogan, acusado por
seus oponentes de ser autoritá-
rio e interferir demasiadamen-
te na vida da população.

Houve confrontos ontem
também na cidade de Eski-
sehir, cerca de 200 quilôme-
tros a sudeste de Istambul, on-
de a polícia usou gás lacrimogê-
neo e jatos d'água para disper-
sar uma multidão. Reuters
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Reunidos em Belfast para o encontro do G8, líderes dos dois países manifestaram

prudência em relação ao pleito iraniano, mas não chegaram a acordo sobre Síria
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EUA e Rússia ‘otimistas’
após eleição no Irã

EUA disseram na
semana passada
que vão intensificar
sua ajuda militar
aos rebeldes sírios,
o que pode incluir
o fornecimento
de algumas armas

Tropa de choque foi
convocada para
dispersar cerca de mil
sindicalistas em Ancara

Em 18 dias seguidos
de protestos na
Turquia, pelo menos
quatro pessoas
morreram e cerca de
5 mil ficaram feridas

ManifestantescomasmáscarasdoslíderesdospaísesmaisricosdomundofazemprotestodiantedolocalondeaconteceareuniãodoG8

Grevistas
enfrentam
polícia na
capital turca
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 jun. 2013, Mundo, p. 28.




