
Emir do Catar passará poder ao filho
O emir do Catar, xeique Hamad bin Khalifa al-Thani, de 61 anos,

informou membros da família governante de sua decisão de

entregar o poder ao príncipe-herdeiro xeique Tamim, depois de

uma reunião na capital Doha. O Estado do Golfo árabe, aliado dos

Estados Unidos, é geograficamente pequeno, com 2 milhões

de pessoas, mas é o maior exportador de gás natural liquefeito.

A Alemanha propôs ontem adiar
por cerca de quatro meses uma
nova rodada de conversas de ade-
são à União Europeia com a Tur-
quia, para assinalar o desconten-
tamento da UE com o modo co-
mo Ancara está lidando com pro-
testos antigoverno.

A UE planejava reanimar as
ambições da Turquia com o bloco
amanhã, abrindo um novo capítu-
lo, ou área política, em suas con-
versas sobre adesão à UE - a pri-
meira aberta desde 2010.

Mas a Alemanha, apoiada por
vários outros países da UE, está
impedindo o plano pelo modo co-
mo a Turquia tratou dos protestos
antigoverno que varreram suas ci-
dades, depois que a polícia usou
gás lacrimogêneo e canhão de
água para dispersar uma demons-
tração contra a restauração de
uma praça em Istambul.

Duas semanas de confrontos
com a polícia deixaram quatro
pessoas mortas, inclusive um poli-
cial, e cerca de 7.500 feridos.

Um adiamento na abertura do
novo capítulo levantaria dúvidas
sobre se a Turquia, um país predo-
minantemente muçulmano de 76
milhões de pessoas, será algum
dia admitido no clube europeu.

Ministros de Relações Exterio-
res da Alemanha e da Turquia já
haviam se reunido no sábado pa-
ra uma “intensa troca de opi-
niões” sobre a crítica de Angela
Merkel de que existe repressão
contra manifestantes na Turquia
e sua relutância em ver o país ade-
rir à União Europeia.

Alemanha e Turquia, convoca-
ram os embaixadores após Merkel
dizer que estava “chocada” com a

resposta de Ancara aos protestos,
e um ministro turco acusou-a de
bloquear a adesão da Turquia à
União Europeia, porque ela esta-
ria “procurando material político
interno para suas eleições”.

O movimento lançado on-
tem pela Alemanha pode lan-
çar dúvidas sobre o futuro das

negociações de longa duração
da Turquia para aderir à UE e
um alto funcionário turco disse
que iria desenhar uma “forte
reação” de Ancara.

O Ministério das Relações Exte-
riores da Alemanha disse no sába-
do que Guido Westerwelle se reu-
niu com o turco Ahmet Davuto-

glu, em Doha, no Catar, sobre a
guerra na Síria.

“As negociações ocorreram
em uma atmosfera construtiva e
amigável”, disse o ministério.
“Ambos os ministros tiveram
uma intensa troca de opiniões,
no espírito de parceiros e amigos
sobre questões pendentes, tam-
bém as questões reais das rela-
ções entre a UE e a Turquia e as re-
lações bilaterais”.

Em Ancara, o embaixador ale-
mão Eberhard Pohl se reuniu,
no Ministério das Relações Exte-
riores, com o subsecretário Feri-
dun Sinirlioglu, disse um funcio-
nário do ministério.

Muitos países da UE apoiam a
abertura de mais negociações
com a Turquia na próxima sema-
na, em seu longo caminho para
a adesão. Eles argumentam que
a economia de rápido crescimen-
to da Turquia, a população jo-
vem e influência diplomática
irão reforçar a UE.

Depois que a tensão entre Ber-
lim e Ancara aumentou, o chance-
ler italiano, Emma Bonino, disse
que não era o momento de fechar
a porta à Turquia, mas não fez refe-
rência direta à Alemanha.

A Alemanha criticou a respos-
ta contundente do primeiro-mi-
nistro Tayyip Erdogan a sema-
nas de protestos anti-governo e
parece estar se recusando a acei-
tar abrir uma nova área de nego-
ciação. Conservadores de
Merkel se opuseram a adesão da
Turquia à UE na sua plataforma
para a eleição de setembro, di-
zendo que iria “sobrecarregar”
o bloco por causa do tamanho e
da economia do país. Reuters

JewelSamad/AFP

Os sul-africanos adotaram on-
tem uma postura melancólica de
resignação diante da perspectiva
iminente de se despedirem do ex-
presidente Nelson Mandela, de
94 anos, internado em estado crí-
tico num hospital.

Até o fechamento desta edi-
ção, às 20h, Madiba, como é cari-
nhosamente chamado no país
que governou, continuava em es-
tado grave e era acompanhado
de perto por toda sua família,
que aos poucos foi chegando ao
hospital em que ele está interna-
do em Pretória.

Mandela é reverenciado pela
maioria dos 53 milhões de habitan-
tes da África do Sul como o arquite-
to da democracia multirracial ins-

taurada em 1994, após três sécu-
los de domínio branco. Mas sua
atual hospitalização, a quarta em
seis meses, reforça a noção de que
o ícone da luta contra o apartheid
não irá durar para sempre.

O presidente Jacob Zuma, que
visitou Mandela na noite de do-
mingo, refletiu sobre o estado de
ânimo da nação em entrevista co-
letiva. “Todos nós no país deve-
mos aceitar que Madiba agora está
idoso. À medida que ele envelhe-

ce, sua saúde irá perturbá-lo”, dis-
se Zuma, sem entrar em detalhes
sobre o quadro clínico.

Mandela foi internado há duas
semanas por causa de uma infec-
ção pulmonar. Na ocasião, seu es-
tado foi descrito como grave, mas
estável. Mas o agravamento de
sua saúde no fim de semana cau-
sou uma perceptível mudança de
tom no país, que passou das ora-
ções pelo restabelecimento aos
preparativos para uma despedida.

Algumas pessoas manifesta-
ram a preocupação de que os mé-
dicos tentem prolongar desneces-
sariamente a vida de Mandela, pri-
meiro presidente negro da África
do Sul e uma das figuras mais in-
fluentes do século 20. Ele deixou a
Presidência em 1999, após cum-
prir um só mandato, e desde en-
tão se mantém politicamente dis-
creto no país, o mais rico da Áfri-
ca. Sua morte não deve causar
grande impacto político. Reuters

JohannesEisele/AFP

Alemanha propõe adiar
conversas entre UE e Turquia

Com piora do estado de
saúde do ex-presidente,
familiares se reuniram
no hospital em Pretória
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Ideia seria deixar para daqui a quatro meses as novas discussões sobre a entrada do país na União Europeia

A UE planejava
reanimar as ambições
da Turquia com o
bloco amanhã, abrindo
um novo capítulo sobre
adesão, o primeiro
aberto desde 2010

Sul-africanos resignados diante da possibilidade da morte de Mandela
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jun. 2013, Mundo, p. 29.




