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O presidente sírio, Bashar As-
sad, assinou ontem um decre-
to que proíbe o uso de qual-
quer moeda estrangeira em
transações comerciais dentro
do país. “A libra síria é a única
moeda autorizada na vida diá-
ria e nos negócios”, diz o texto,
que tenta evitar a dolarização
da economia síria, muito afeta-
da pela guerra. Ontem, comba-
tes entre rebeldes e forças leais
a Assad em Jabal Akrad deixa-
ram 30 mortos, segundo gru-
pos opositores ao regime.

ITÁLIA

Seis pessoas morreram e 10
ficaram feridas ontem no Ira-
que – entre elas três solda-
dos e um juiz – em
uma série de atenta-
dos ocorridos em
diferentes partes
do país. O ataque
mais grave ocor-
reu em Shuri, a 60
quilômetros de Mos-
sul, onde três solda-
dos morreram e quatro
ficaram feridos na explosão de
uma bomba.

Assad proíbe uso de
moedas estrangeiras

Tawakkol Karman, Prêmio No-
bel da Paz e ativista iemenita,

foi impedida de entrar no
Egito, conforme relato

feito ontem por fon-
tes de segurança do
Cairo, que não dis-
seram as razões da
proibição. Segundo

a agência de notí-
cias estatal Mena, po-

rém, ela foi barrada
porque foi solidária com

os partidários do presidente
deposto Mohamed Morsi.

O ex-primeiro-ministro Silvio
Berlusconi disse ontem que o
frágil governo italiano, uma
coalizão de seu partido com a
centro-esquerda, precisa conti-
nuar, apesar da grande tensão
após a Justiça ter confirmado
sua condenação à um ano de
prisão por fraude tributária.
“O governo precisa avançar
para aprovar as medidas econô-
micas que pedimos”, disse o
magnata da mídia durante uma
manifestação com cerca de 2

mil partidários na área externa
de sua residência em Roma.
Após o veredicto, aliados de
Berlusconi levantaram temo-
res de que o governo do primei-
ro-ministro Enrico Letta pode
entrar em colapso. Ontem, Ber-
lusconi tentou amenizar as
ameaças de seus partidários.
“O que nos move não são nos-
sos interesses pessoais. Os in-
teresses de todos e da Itália
vêm em primeiro lugar”, afir-
mou.

IRAQUE
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Rei tenta justificar
indulto a estuprador

Atentados matam 6,
incluindo 3 soldados

O Brasil poderá salvar a ONU?
Conquista de assento permanente requer propostas para órgão enfrentar problemas do novo século

MARROCOSSÍRIA EGITO

VISÃO
GLOBAL

Berlusconi diz a partidários que governo
precisa continuar para aprovar reformas

O rei Mohamed VI, do Marro-
cos, garantiu ontem que jamais
teria indultado um cidadão es-
panhol – preso no país por estu-
pro – se soubesse dos crimes
por que ele cometeu. O indulto
desencadeou uma onda de pro-
testos duramente reprimidos
pela polícia. As manifestações
terminaram com 63 feridos.
Condenado por abusar sexual-
mente de 11 meninos, Daniel
Galván Viña foi um dos 48 pri-
sioneiros beneficiados pelo
indulto real de 30 de julho.

Vencedora do Nobel da
paz é barrada no Cairo

12
PESSOAS FORAM

ATROPELADAS NA
CALIFÓRNIA –
UMA MORREU

AONU é uma instituição do sé-
culo 20 lutando contra pro-
blemas do século 21. Como

sublinhou o ex-secretário-geral da
organização Kofi Annan, ao afirmar
que mudanças climáticas, terroris-
mo transnacional, aids, atrocidades
em massa, pobreza e pirataria são
“problemas sem passaportes”. E exi-
gem novas ideias e parcerias glo-
bais. Uma instituição circunspecta
será incapaz de enfrentar adequada-
mente esses problemas utilizando
instrumentos institucionais e diplo-
máticos desgastados.

Dizer que é preciso reformar as
Nações Unidas é algo tão controver-
tido quanto declarar que a pobreza
global não é algo edificante. Contu-
do, uma reforma de peso ainda é difí-
cil. Aqueles que desejam uma refor-
ma radical da instituição global ten-
dem a se concentrar nos membros
permanentes do Conselho de Segu-
rança, criado após a 2ª Guerra para
garantir a paz e a segurança interna-
cional.

Nos 68 anos de história da ONU, o
Brasil passou 20 anos no Conselho de
Segurança. Somente o Japão foi eleito
tantas vezes. Essa experiência, aliada à
inegável ascensão econômica do País,
corroboram sua reivindicação por um
assento permanente. Nas palavras do
ministro brasileiro do Exterior, Anto-
nio Patriota, pela primeira vez na sua
história, o Brasil “é um país de enverga-
dura global” e o Conselho de Seguran-
ça precisa “se atualizar”, tendo em vis-
ta as realidades do século 21.

Avanço. No entanto, as qualificações
exigidas para um assento permanente
têm de ir muito além da contagem da
população, do seu PIB ou do índice de
contribuição financeira para as Na-
ções Unidas. A questão-chave é mos-
trar como mudanças no Conselho de
Segurança poderão melhorar a manei-
ra como ele opera. A campanha brasi-
leira por um assento permanente preci-
sa projetar uma visão das Nações Uni-
das no século 21 que signifique um for-
talecimento dos direitos humanos uni-
versais, assim como um enfrentamen-
to dos problemas globais.

Não existem preocupações secundá-
rias. A promoção dos direitos huma-
nos é fundamental para a política exter-
na brasileira e está contemplada nos

artigos 1º e 55º da Carta das Nações
Unidas. A função pode seguir a forma,
mas, no momento, o debate sobre a
reforma do Conselho de Segurança ca-
rece de penetração.

Neste contexto, o apoio do Brasil à
doutrina Responsabilidade de Prote-
ger (R2P) é crucial. Adotada pela pri-
meira vez durante o World Summit da
ONU, em 2005, a maior reunião de che-
fes de Estado e de governo jamais vista,
todos os governos do mundo manifes-
taram seu comprometimento com a
R2P, protegendo sua população contra
o genocídio, limpeza étnica, crimes de
guerra e crimes contra a humanidade.

Embora seja primariamente uma
doutrina de prevenção, a R2P também
contempla medidas mais coercitivas
no caso de um Estado manifestamente
“não se dispor ou for incapaz” de prote-
ger sua população contra atrocidades
em massa.

A R2P teve um importante papel na
Costa do Marfim, no Sul do Sudão, no
Quênia e em outros lugares. Contudo,
após a controvertida intervenção da
Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) na Líbia, em 2011, o Bra-
sil liderou um debate nas Nações Uni-
das sobre como proteger os civis sem
que haja um desvio no sentido de uma
“mudança de regime”. O argumento

brasileiro de que as potências interve-
nientes também têm “responsabilida-
des ao mesmo tempo que protegem”
não colaborou para desobstruir o Con-
selho de Segurança no caso da Síria,
mas levantou questões importantes so-
bre a metodologia e as motivações das
operações destinadas à proteção de ci-
vis.

Dilemas. Provocar o debate não bas-
ta. O Brasil precisa apoiar de maneira
ativa a iniciativa sobre Responsabilida-
de, Coerência e Transparência (ACT,
na sigla em inglês), da Suíça. A reco-
mendação d a iniciativa é de particular
importância, ao estabelecer que os
membros permanentes do Conselho
de Segurança não devem usar o poder
de veto em casos de atrocidades em
massa.

Poderá ser tarde demais para salvar
a população da Síria, mas não será a
última vez que o Conselho de Seguran-
ça enfrenta uma situação em que um
dos seus membros permanentes é alia-
do de um regime brutal, determinado a
assassinar seu próprio povo.

É também um erro subestimar o po-
der emergente da sociedade civil com
respeito a uma reforma da ONU. Antes
atores marginais na política global, as
mais conhecidas ONGs, hoje, têm um

orçamento combinado de cerca de
US$ 3 bilhões e empregam milhares
de pessoas em operações humanitá-
rias e ligadas aos direitos humanos.
Organizações mais especializadas,
como Human Rights Watch ou Mé-
dicos sem Fronteiras, podem de-
sempenhar um papel de poderosas
aliadas.

Na última década, a sociedade ci-
vil, trabalhando com governos mais
empenhados, mobilizou a opinião
pública global em três conquistas
aparentemente impossíveis. A pri-
meira, o Tratado de Proibição de Mi-
nas, de 1997, que impede a instala-
ção de minas terrestres que matam
e mutilam civis e soldados.

Similarmente, a criação, em
2002, do Tribunal Penal Internacio-
nal e, mais recentemente, a adoção
do Tratado sobre o Comércio de Ar-
mas, ambas resultado de campa-
nhas em que foram parceiros a
ONU, os governos e a sociedade ci-
vil.

Um mundo melhor e uma refor-
ma das Nações Unidas são possí-
veis, mas exigirão coragem e deter-
minação. Se o Brasil aspira, de fato,
um assento permanente no Conse-
lho de Segurança precisa liderar as
mudanças que pretende. / TRADUÇÃO
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ESTADOS UNIDOS COM A CVC 
VOANDO   AMERICAN AIRLINES

UMA PARCERIA PERFEITA PARA VOCÊ VIAJAR COM QUALIDADE E PREÇO BAIXO EM 10X SEM JUROS

MIAMI
6 dias – Saídas diárias
Passagem aérea e hospedagem no Hotel 
Red Roof Inn Miami com café da manhã.
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JUROS  299,REAIS

À vista R$ 2.990. Base US$ 1.250.

LOS ANGELES
8 dias – Saídas diárias
Passagem aérea e hospedagem no Hotel
Holiday Inn International Airport.
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JUROS  327,REAIS

À vista R$ 3.270. Base US$ 1.350.

NOVA YORK
8 dias – Saídas diárias
Passagem aérea e hospedagem no Hotel 
Radisson Martinique.
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JUROS  561,REAIS

À vista R$ 5.610. Base US$ 2.319.

SÃO FRANCISCO
8 dias – Saídas diárias
Passagem aérea e hospedagem no Hotel 
Holiday Inn Civic Center.
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JUROS  443,REAIS

À vista R$ 4.430. Base US$ 1.830.

LAS VEGAS 8 dias – Saídas diárias
Passagem aérea e hospedagem no Hotel 
Flamingo.
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SEM
JUROS  342,REAIS

À vista R$ 3.420. Base US$ 1.413.

Prezado cliente: os preços são publicados por pessoa em apartamento duplo, exceto Orlando e Miami em apartamento quádruplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e disponibilidade. Condições de pagamento com parcelamento 0+10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 1+9 no boleto bancário. Taxas de 

embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio.  Câmbio base 2/8/2013 US$ 1,00 = 2,42. Passagens aéreas anunciadas são voando em classe econômica saindo do Aeroporto de Guarulhos. Promoção American Airlines: permanência mínima de 5 e 

máximo 30 dias no destino com embarque e retorno apenas de segunda a quinta-feira. Preços válidos para saídas: Miami e Orlando : saídas específ icas de 1º a 30/setembro. Consulte; Nova York: 25/setembro; Las Vegas: 3/setembro; Los Angeles: 17/setembro; São Francisco : 5/setembro. 

ORLANDO 6 dias – Saídas diárias
Passagem aérea e hospedagem no Hotel 
Maingate Lakeside.

A
 P

A
R

T
IR

 D
E 10X

SEM
JUROS  293,REAIS

À vista R$ 2.930. Base US$ 1.210.

VÁ ATÉ UMA LOJA CVC, TEM SEMPRE UMA PERTO DE VOCÊ, OU FALE COM UM AGENTE DE VIAGENS CREDENCIADO CVC.
PARAÍSO .............................................................2146-7011
CAMPO BELO ...................................................... 5041-2740
CONSOLAÇÃO ......................................................2103-1222
EMBU PLAZA SHOPPING ..................................... 4704-3536
EXTRA MOOCA ................................................... 2062-3711
GRAND PLAZA SHOPPING ................................... 4979-5006
HEITOR PENTEADO ............................................. 2361-5852
HIPER CARREFOUR ARICANDUVA ........................ 2269-5380
HIPER CARREFOUR LIMÃO...................................3858-6405
HIPER CARREFOUR OSASCO ................................ 3683-3479

HIPER CARREFOUR TABOÃO - PAULICEIA ............. 4178-4377
HIPER CARREFOUR VERGUEIRO ........................... 4121-9877
HIPER D’AVÓ TABOÃO ......................................... 4138-9393
HIPER EXTRA ANHANGUERA ................................ 3831-1312
HIPER EXTRA GAMELINHA ITAQUERA .................. 2746-9100
HIPER EXTRA GUAIANASES ................................. 2553-6385
HIPER EXTRA TIQUATIRA .................................... 2684-5325
MAUÁ PLAZA SHOPPING ..................................... 4519-4700
MOGI DAS CRUZES - CENTRO ............................... 4798-2220
MOOCA PLAZA SHOPPING................................... 3548-4810

OSASCO PLAZA SHOPPING .................................. 3652-3600
PARK SHOPPING SÃO CAETANO ...........................4233-8400
POLI SHOPPING CENTER GUARULHOS .................. 2475-0321
RIBEIRÃO PIRES .................................................. 4828-1868
SANTO ANDRÉ (GERTRUDES DE LIMA) ................. 2191-8700
SHOPPING ANÁLIA FRANCO ................................ 2108-5300
SHOPPING BOA VISTA ......................................... 5547-6477
SHOPPING CAMPO LIMPO ................................... 5513-8484
SHOPPING CENTER NORTE ...................................2109-2611
SHOPPING CENTER PENHA .................................. 2135-0700

SHOPPING D ....................................................... 3313-8340
SHOPPING DIADEMA .......................................... 4057-8600
SHOPPING ITAPEVI ..............................................4143-7979
SHOPPING METRÔ TATUAPÉ ................................2094-5888
SHOPPING METRÔ TUCURUVI ..............................4873-0800
SHOPPING MORUMBI II - PISO SUPERIOR ............ 2146-7200
SHOPPING VILA OLÍMPIA .................................... 3045-8677
SUZANO ............................................................. 4748-6693
SUZANO SHOPPING ............................................2148-4600
TATUAPÉ APUCARANA ........................................ 2093-2093
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Guilherne Walterberg
AGÊNCIA ESTADO

Ricardo Chapola

O presidente da Bolívia, Evo
Morales, afirmou ontem, em
São Paulo, que “sobra” liberda-
de de expressão na América La-
tina e os alvos de pressão de-
vem ser as empresas jornalísti-
cas – e não os governos latino-
americanos. Evo discursou em
um hotel da capital no fecha-
mento do 19.º Foro de São Pau-
lo, que reuniu militantes de es-
querda de vários países da Amé-
rica Latina.

Questionado sobre o cercea-
mento da atividade jornalística
em países da região, o presiden-
te boliviano afirmou que “sobra
liberdade de expressão”. Em se-
guida, completou: “Mas os jor-
nalistas 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 Bolí-
via, ele é frequentemente ataca-
do por jornais, que o teriam cha-

mado de “filho de lhama” e “ma-
caco”. “Lá, os veículos nos insul-
tam, nos humilham. Mas nós
aguentamos”, disse.

Assim como Venezuela, Equa-
dor e outros países do bloco bo-
livariano, a Bolívia vem sendo
acusada por jornalistas locais e
entidades internacionais de de-
fesa de liberdade de expressão
de violar direitos de repórteres
e editores de notícia.

‘Anti-imperialista’. Em sua
passagem pelo Brasil, Evo anun-
ciou ter proposto ao ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva a
criação de comissões para auxi-
liaros governos da América Lati-
na na defesa de políticas de esta-
tização de empresas, chamadas
pelo líder boliviano de “ações
anti-imperialistas”.

“Temos de começar a organi-
zar esses conselhos econômi-

cos e jurídicos com companhei-
ros especialistas em temas in-
ternacionais, que podem nos
ajudar a lidar com os processos
causados porque nacionaliza-
mos os serviços básicos, recur-
sos naturais ou de telecomuni-
cações”, 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

gigantes do setor, como a Rep-
sol 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
pedem segurança jurídica e polí-
tica. Para mim, o mais importan-
te é a segurança da pátria e do
povo”, afirmou.

Em cerca de 40 minutos, Evo
criticou várias vezes a política
tradicional e os partidos que
“se dizem de esquerda”, mas
não agem de acordo com a carti-
lha socialista. O presidente boli-
viano também atacou a Aliança
do Pacífico, recém-criado blo-
co econômico que reúne Méxi-
co, Colômbia, Peru, Chile e Cos-
ta Rica. “O principio deles é a
liberalização de mercados e ser-
viços.”

Amanda Rossi
ESTADÃO DADOS

O Brasil gastou pelo menos R$
6,6 bilhões em cooperação in-
ternacional 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 recep-
tor de ajuda externa. Nos anos

2000, porém, passou à condi-
ção de fornecedor de recursos
com a chamada “política Sul-
Sul”, com foco nos países em
desenvolvimento.

De cada R$ 10 gastos, R$ 5,50
foram contribuições a organiza-
ções internacionais, como agên-
cias da ONU, e outros R$ 2 fo-
ram despesas com operações
de manutenção de paz – a princi-
pal delas, no Haiti, onde o Brasil
comanda o componente militar
da missão das Nações Unidas.
O restante do dinheiro foi usa-
do com ajuda humanitária,
transferência de tecnologia e
bolsas de estudo a estrangeiros.

Os cálculos foram feitos pelo
Estado com base nas duas edi-
ções do levantamento Coopera-
ção Brasileira para o Desenvol-
vimento Internacional, do Insti-

tuto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) – o único regis-
tro disponível sobre o tema. Na
quinta-feira, a instituição libe-
rou os números relativos aos
gastos do Brasil em 2010.

Os dados de 2005 a 2009 fo-
ram divulgados em 2011 e os va-
lores, 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, Pe-
quim teria gasto US$ 75 bilhões

apenas em ajuda a países africa-
nos, de acordo com o levanta-
mento do Center for Global De-
velopment, um centro de estu-
dos de Washington, nos EUA.

Antesdo crescimento dos gas-
tos dos países emergentes, a
cooperação internacional era
fornecida quase que exclusiva-
mente pelos 24 países que com-
põem o Comitê para a Assistên-
cia ao Desenvolvimento, da Or-
ganização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE), entre eles Estados
Unidos, Grã-Bretanha, França,

Japão e Holanda.
Atualmente, esses cinco paí-

ses continuam a ser os mais im-
portantes doadores do mundo,
tendo desembolsado juntos cer-
ca de US$ 688 bilhões de 2005 a
2010. Gastos em 2010. O Brasil
gastou R$ 1,9 bilhão com coope-
ração (ou R$ 1,6 bilhão, em valo-
res não corrigidos pela infla-
ção) em 2010. O montante re-
presenta um salto de 91% em
relação a 2009.

O maior aumento ocorreu
nas despesas com operações de
manutenção de paz. De 2009 pa-

ra 2010, os gastos sob essa rubri-
ca cresceram 3,6 vezes, totali-
zando 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 contribui-
ções a organismos internacio-
nais – um total de R$ 641 mi-
lhões. 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 Mer-
cosul.

Apenas 6% – R$ 101 milhões –
foram gastos com projetos de
cooperação técnica, em que ins-
tituições brasileiras transferem
tecnologias e conhecimento pa-
ra outros países. Entre eles, es-
tão as iniciativas desenvolvidas
pelo governo em parceria com a
Fiocruz, o Senai e a Embrapa.
Do total aplicado diretamente
em outros países, a América La-
tina ficou com 68% e a África,
com 23%.

Evo vê ‘sobra’ de liberdade de expressão na região

Em 5 anos, Brasil
gasta R$ 6,6 bilhões
em cooperação

● O presidente Evo Morales evi-
tou comentar ontem o destino do
senador boliviano Roger Pinto
Molina, que há mais de um ano
vive como asilado político na Em-
baixada do Brasil em La Paz. Evo
limitou-se a dizer que não tem
poder sobre a questão.

“(O caso) está nas nãos da Jus-
tiça, não do governo. Ele (Molina)
tem muitos processos por corrup-
ção”, afirmou o presidente boli-
viano ao ser questionado, em
São Paulo. A recusa do governo
Evo em conceder um salvo-con-
duto para que o senador bolivia-
no deixe a embaixada em La Paz
e siga para o Brasil vem irritando
autoridades brasileiras. Congres-
sista de oposição, Molina é acusa-
do de corrupção e envolvimento
em um massacre em Porvenir,
em 2008, mas, na avaliação do
governo do Brasil, que lhe conce-
deu asilo, o processo foi compro-
metido por pressão política.

Evo também comentou a liber-
tação dos torcedores corintianos
(mais informações no Caderno
Esportes). / R.C e G.W.

EUA dizem estar
abertos ao diálogo
com iranianos
Após a posse do presidente Hassan Rohani, Casa Branca afirma
que aceita negociar se Irã cumprir suas obrigações internacionais

EBRAHIM NOROOZI/AFP

DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

KENA BETANCUR/REUTERS

WASHINGTON

Os EUA disseram ontem que
estão preparados para traba-
lhar com o novo governo do
presidente iraniano, Hassan
Rohani, que tomou posse on-
tem, em Teerã. De acordo
com o porta-voz da Casa
Branca, Jay Carney, o gover-
no americano está pronto pa-
ra lidar com as preocupações
sobre o programa nuclear do
Irã, se os iranianos se engaja-
rem seriamente em uma dis-
cussão de alto nível sobre o te-
ma.

“A posse do presidente Roha-
ni apresenta uma oportunidade
para o Irã agir rapidamente pa-
ra resolver as profundas preocu-
pações da comunidade interna-
cional sobre o programa nu-
clear do país”, disse Carney, em
comunicado. “Caso esse novo
governo escolha se engajarsubs-
tancialmente e seriamente para

cumprir suas obrigações inter-
nacionais e para encontrar uma
solução pacífica para essa ques-
tão, encontrará um parceiro dis-
posto nos EUA.”

A Casa Branca felicitou Roha-
ni pela eleição. O novo presiden-
te iraniano é considerado politi-
camente mais moderado do
que seu antecessor, Mahmoud
Ahmadinejad, e já deu várias de-
monstrações de que pretende
mudar a política externa irania-
na. “Esperamos que o novo go-
verno iraniano atenda à vonta-
de 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 concilia-
dor e pregou uma relação mais
construtiva com o mundo. “Mo-
deração não significa desvio de
princípios e não é conservado-
rismo diante da mudança e do

desenvolvimento. Moderação é
uma posição ativa e paciente na
sociedade para se distanciar do
abismo do extremismo”, afir-
mou.

Em seguida, o novo presiden-
te iraniano começou a formar
um gabinete que, de acordo
com ele, terá pessoas de vários
espectros políticos. Rohani indi-
cou o ex-embaixador do Irã nas
Nações Unidas, Mohamed Ja-
vad 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 ministé-
rio da Economia, é experiente e
ocupou cargos nas presidên-
cias do reformista Mohamed
Khatami, do centrista Akbar Ha-
shemi Rafsanjani e do conserva-
dor Mahmoud Ahmadinejad.

No discurso de posse, Rouha-
ni mostrou que o fio condutor
de seu governo deverá ser o es-

forço para suspender as san-
ções internacionais que afetam
a economia do país e deixou cla-
ro que a única maneira de intera-
gir com o Irã é por meio do diálo-

go, e não de sanções, numa alu-
são às suspeitas dos EUA e de
outras potências com relação
ao programa nuclear.

“Se vocês estiverem um bus-

ca de uma resposta adequada,
falem com o Irã usando a lingua-
gem do respeito mútuo, não a
linguagem das sanções”, decla-
rou. / AP e REUTERS

Boliviano evita
comentar asilo do
Itamaraty a senador

Aceno. Rohani em cerimônia de posse, em Teerã: na véspera, líder prometeu ‘moderação’

No Brasil. Evo discursa no encerramento do Foro de São Paulo, em um hotel da capital

● Alvos

Haiti. Militar brasileiro distribui doações em Porto Príncipe

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

● Doação

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

“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

55%
da cooperação internacional do
Brasil teve como destino organi-
zações internacionais, como a
ONU. Operações de paz recebe-
ram 20% do total.

684 milhões
de reais foram gastos pelo Bra-
sil, em 2009, com operações de
paz ao redor do mundo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A9/A8.




