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EUA dizem estar
abertos ao diálogo
com iranianos
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desenvolvimento.Moderação é
uma posição ativa e paciente na
sociedade para se distanciar do
abismo do extremismo”, afirmou.
Em seguida, o novo presidente iraniano começou a formar
um gabinete que, de acordo
com ele, terá pessoas de vários
espectrospolíticos.Rohaniindicou o ex-embaixador do Irã nas
Nações Unidas, Mohamed Javad Zarif, como novo ministro
das Relações Exteriores, e Bijan
Zanganeh retornou ao posto de
ministro do Petróleo.
Ali Tayyeb-Nia, a escolha de
Rohani para ocupar o ministério da Economia, é experiente e
ocupou cargos nas presidências do reformista Mohamed
Khatami,docentristaAkbarHashemiRafsanjaniedoconservador Mahmoud Ahmadinejad.
No discurso de posse, Rouhani mostrou que o fio condutor
de seu governo deverá ser o es-
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Os EUA disseram ontem que
estão preparados para trabalhar com o novo governo do
presidente iraniano, Hassan
Rohani, que tomou posse ontem, em Teerã. De acordo
com o porta-voz da Casa
Branca, Jay Carney, o governo americano está pronto para lidar com as preocupações
sobre o programa nuclear do
Irã, se os iranianos se engajarem seriamente em uma discussão de alto nível sobre o tema.
“A possedopresidenteRohani apresenta uma oportunidade
para o Irã agir rapidamente pararesolverasprofundaspreocupações da comunidade internacional sobre o programa nuclear do país”, disse Carney, em
comunicado. “Caso esse novo
governoescolhaseengajarsubstancialmente e seriamente para

cumprir suas obrigações internacionais e para encontrar uma
solução pacífica para essa questão,encontraráum parceirodisposto nos EUA.”
A Casa Branca felicitou Rohanipelaeleição.Onovopresidenteiranianoéconsiderado politicamente mais moderado do
que seu antecessor, Mahmoud
Ahmadinejad,ejádeuvárias demonstrações de que pretende
mudar a política externa iraniana. “Esperamos que o novo governo iraniano atenda à vontade dos eleitores e faça escolhas
que levem a uma vida melhor
para o povo iraniano”, afirmou
Carney.
Ontem, em seu juramento
diante do Parlamento, Rohani
adotou um discurso conciliador e pregou uma relação mais
construtivacomomundo.“Moderação não significa desvio de
princípios e não é conservadorismo diante da mudança e do
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Após a posse do presidente Hassan Rohani, Casa Branca afirma
que aceita negociar se Irã cumprir suas obrigações internacionais

Aceno. Rohani em cerimônia de posse, em Teerã: na véspera, líder prometeu ‘moderação’
forço para suspender as sanções internacionais que afetam
a economiado país e deixouclaroqueaúnicamaneiradeinteragircomoIrãé pormeiododiálo-

go, e não de sanções, numa alusão às suspeitas dos EUA e de
outras potências com relação
ao programa nuclear.
“Se vocês estiverem um bus-

ca de uma resposta adequada,
falemcom oIrãusandoalinguagem do respeito mútuo, não a
linguagem das sanções”, declarou. / AP e REUTERS
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Evo vê ‘sobra’ de liberdade de expressão na região
Boliviano evita
comentar asilo do
Itamaraty a senador

ar

Boliviano discursou no
encerramento do Foro de
São Paulo; líder propôs
a Lula auxílio técnico
para estatizar empresas

DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

madode“filho delhama”e“macaco”.“Lá,osveículosnosinsultam, nos humilham. Mas nós
aguentamos”, disse.
AssimcomoVenezuela,Equador e outros países do bloco bolivariano, a Bolívia vem sendo
acusada por jornalistas locais e
entidades internacionais de defesa de liberdade de expressão
de violar direitos de repórteres
e editores de notícia.

● O presidente Evo Morales evi-
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‘Anti-imperialista’. Em sua
passagempeloBrasil,Evoanunciou ter proposto ao ex-presidenteLuiz Inácio Lula da Silva a
criação de comissões para auxiliarosgovernosdaAméricaLatinanadefesadepolíticasdeestatização de empresas, chamadas
pelo líder boliviano de “ações
anti-imperialistas”.
“Temos de começar a organizar esses conselhos econômi-
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O presidente da Bolívia, Evo
Morales, afirmou ontem, em
São Paulo, que “sobra” liberdade de expressão na América Latina e os alvos de pressão devem ser as empresas jornalísticas – e não os governos latinoamericanos. Evo discursou em
um hotel da capital no fechamento do 19.º Foro de São Paulo, que reuniu militantes de esquerda devários países da América Latina.
Questionado sobre o cerceamento da atividade jornalística
em países da região, o presidente boliviano afirmou que “sobra
liberdadedeexpressão”. Emseguida, completou: “Mas os jornalistas devem pedir liberdade
de expressão para os veículos. É
a eles (donos dos veículos) que
eles devem pedir liberdade de
expressão, não aos governos”.
Evo disse ainda que, na Bolívia,eleé frequentemente atacadoporjornais,queo teriamcha-

● Alvos

“Sobra liberdade de
expressão (na América
Latina). Mas os jornalistas
devem pedir isso para os
veículos. É a eles (donos
dos veículos) que devem
pedir liberdade de
expressão, não a governos”
Evo Morales
PRESIDENTE DA BOLÍVIA

No Brasil. Evo discursa no encerramento do Foro de São Paulo, em um hotel da capital
cos e jurídicos com companheiros especialistas em temas internacionais, que podem nos
ajudar a lidar com os processos
causados porque nacionalizamos os serviços básicos, recursos naturais ou de telecomunicações”, disse.
Em 2006, o governo de Evo
nacionalizou parte da indústria
de gás da Bolívia e ocupou, com
as Forças Armadas, instalações
da brasileira Petrobrás. Outras
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O Brasil gastou pelo menos R$
6,6 bilhões em cooperação internacional de 2005 a 2010, um
reflexo da mudança de perfil do
País no cenário internacional.
Até o final da década de 90, o
Brasil era um tradicional receptor de ajuda externa. Nos anos

2000, porém, passou à condição de fornecedor de recursos
com a chamada “política SulSul”, com foco nos países em
desenvolvimento.
De cada R$ 10 gastos, R$ 5,50
foramcontribuiçõesaorganizaçõesinternacionais,comoagências da ONU, e outros R$ 2 foram despesas com operações
demanutençãodepaz–aprincipal delas, no Haiti, onde o Brasil
comandao componentemilitar
da missão das Nações Unidas.
O restante do dinheiro foi usado com ajuda humanitária,
transferência de tecnologia e
bolsas de estudo a estrangeiros.
Os cálculos foram feitos pelo
Estado com base nas duas ediçõesdolevantamentoCooperação Brasileira para o DesenvolvimentoInternacional,doInsti-

Em cerca de 40 minutos, Evo
criticou várias vezes a política
tradicional e os partidos que
“se dizem de esquerda”, mas
nãoagemdeacordocoma cartilhasocialista.Opresidenteboliviano também atacou a Aliança
do Pacífico, recém-criado bloco econômico que reúne México,Colômbia,Peru, ChileeCosta Rica. “O principio deles é a
liberalizaçãodemercados eserviços.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.
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Em 5 anos, Brasil
gasta R$ 6,6 bilhões
em cooperação
Entre os anos 90 e 2000,
País deixou a condição de
receptor de doações para
se tornar fornecedor; foco
é ONU e missões de paz

gigantes do setor, como a Repsol e a British Petroleum (BP),
também foram atingidas.
Evo reclamou que os Estados
que nacionalizam empresas
sempre saem prejudicados
quando as disputas são levadas
a tribunais internacionais. “(As
empresas internacionais) me
pedemsegurançajurídicaepolítica.Paramim,omaisimportante é a segurança da pátria e do
povo”, afirmou.

● Doação

55%

da cooperação internacional do
Brasil teve como destino organizações internacionais, como a
ONU. Operações de paz receberam 20% do total.

684 milhões

de reais foram gastos pelo Brasil, em 2009, com operações de
paz ao redor do mundo

Haiti. Militar brasileiro distribui doações em Porto Príncipe
tuto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) – o único registro disponível sobre o tema. Na
quinta-feira, a instituição liberou os números relativos aos
gastos do Brasil em 2010.
Os dados de 2005 a 2009 foram divulgados em 2011 e os valores, corrigidos pela inflação.
O Ipea levantou as informações
em 91 órgãos públicos.
A mesma mudança de perfil
ocorreu em outras economias
emergentes, como China, Índia
e Turquia. De 2001 a 2011, Pequim teria gasto US$ 75 bilhões

apenas em ajuda a países africanos, de acordo com o levantamentodo Center for Global Development, um centro de estudos de Washington, nos EUA.
Antesdocrescimentodosgastos dos países emergentes, a
cooperação internacional era
fornecida quase que exclusivamente pelos 24 países que compõem o Comitê para a Assistência ao Desenvolvimento, da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE), entre eles Estados
Unidos, Grã-Bretanha, França,

tou comentar ontem o destino do
senador boliviano Roger Pinto
Molina, que há mais de um ano
vive como asilado político na Embaixada do Brasil em La Paz. Evo
limitou-se a dizer que não tem
poder sobre a questão.
“(O caso) está nas nãos da Justiça, não do governo. Ele (Molina)
tem muitos processos por corrupção”, afirmou o presidente boliviano ao ser questionado, em
São Paulo. A recusa do governo
Evo em conceder um salvo-conduto para que o senador boliviano deixe a embaixada em La Paz
e siga para o Brasil vem irritando
autoridades brasileiras. Congressista de oposição, Molina é acusado de corrupção e envolvimento
em um massacre em Porvenir,
em 2008, mas, na avaliação do
governo do Brasil, que lhe concedeu asilo, o processo foi comprometido por pressão política.
Evo também comentou a libertação dos torcedores corintianos
(mais informações no Caderno
Esportes). / R.C e G.W.

Japão e Holanda.
Atualmente, esses cinco países continuam a ser os mais importantes doadores do mundo,
tendodesembolsadojuntoscerca de US$ 688 bilhões de 2005 a
2010. Gastos em 2010. O Brasil
gastouR$1,9 bilhãocom cooperação(ou R$1,6 bilhão,emvalores não corrigidos pela inflação) em 2010. O montante representa um salto de 91% em
relação a 2009.
O maior aumento ocorreu
nas despesas com operações de
manutençãodepaz.De2009pa-

ra2010,osgastos sobessarubrica cresceram 3,6 vezes, totalizando R$ 684 milhões – 36% do
total daquele ano. O aumento
foi causado pelo terremoto que
arrasou o Haiti, em janeiro de
2010, que elevou o número de
militares brasileiros no país.
Outros 33% foram contribuições a organismos internacionais – um total de R$ 641 milhões. De cada R$ 10, R$ 3 foram
para Associação Internacional
de Desenvolvimento do Banco
Mundial, R$ 2,5 para o sistema
ONU, e R$ 2 para o Fundo para
a Convergência Estrutural e o
Fortalecimento da Estrutura
Institucional (Focem), do Mercosul.
Apenas 6% – R$ 101 milhões –
foram gastos com projetos de
cooperaçãotécnica,emque instituições brasileiras transferem
tecnologiase conhecimentopara outros países. Entre eles, estão as iniciativas desenvolvidas
pelo governo em parceria com a
Fiocruz, o Senai e a Embrapa.
Do total aplicado diretamente
em outros países, a América Latina ficou com 68% e a África,
com 23%.

