
Tribuna de novidades 
Presidente Dilma 
Rousseffinaugura, 
hoje,aAssembleia 
Geral da ONU com 
discurso sobre a 
espionagem. Líder 
iraniano moderado 
deve pregar uma 
maior cooperação 
com governos 
ocidentais 
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bre o programa nuclear. 
Às margens da Assembleia, 

Rowhani já tem programadas 
reuniões com o presidente 
francês, François Hollande, e 
com o secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon. Uma reu-
nião entre Kerry e o chanceler 
iraniano, Mohammad Javad 
Zarif, está prevista. A Casa 
Branca também reconheceu a 
possibilidade de um encontro 
entre Rowhani e Obama. Seria 
a primeira vez que os presi-
dentes desses países conver-
sariam pessoalmente desde 
que romperam as relações em 
decorrência direta da tomada 
da Embaixada dos Estados 
Unidos em Teerã, entre 4 de 
novembro de 1979 e 20 de ja-
neiro de 1981. "A participação 
de Rowhani será interessante, 
até porque há sinais de uma 
cautelosa reaproximação en-
tre os governos iraniano e ame-
ricano. A atuação iraniana nes-
sa reunião da ONU, portanto, 
será um sinal dos eventuais li-
mites a essa aproximação", 
previu Taylor. 

Ao contrário de Ahmadine-
jad, que criou polêmicas ao 
defender o fim do Estado de Is-
rael em plena ONU, o novo 
presidente iraniano deve ado-
tar um tom mais diplomático. 
"Com certeza, o estilo espalha-
fatoso e de confrontação hão é 
o dele. Rowhani deve vir com 
um texto equilibrado e interes-
sante para todos", estima Heni 
Ozi Cukier, acrescentando que, 
para mudar a imagem do país, 
o pronunciamento precisará 
vir acompanhado de "embasa-
mento prático e próximo da 
realidade". 

bróglio, na opinião do professor 
de relações internacionais da 
Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM), em São 
Paulo, Heni Ozi Cukier, que já 
trabalhou nos escritórios do 
Conselho de Segurança da 
ONU. "A questão da Síria está 
em um impasse que não depen-
de dos países, mas de a Rússia e 
os EUA chegarem a um consen-
so. E Moscou não vai aceitar ne-
nhum tipo de punição ou reso-
lução mais dura", afirmou à re-
portagem. 

Separados em dois campos, 
um americano e outro, russo, os 
membros do Conselho estão 
imobilizados com a situação na 
Síria. Esse panorama, na opi-
nião de Matthew Taylor, profes-
sor de relações internacionais 
da American University, tem si-
do responsável em grande parte 
pela inoperância da qual a ONU 
tem sido acusada. 
Sem boicote 

Divididos ou não, os líderes 
deverão se unir para acompa-
nhar o aguardado discurso do 
presidente iraniano. A expecta-
tiva é de que fiquem para trás as 
imagens de delegações abando-
nando o plenário da Assembleia 
Geral, como ocorria nos pro-
nunciamentos de Mahmoud 
Ahmadinejad, o polêmico ante-
cessor de Rowhani. Nos dias 
que antecederam o evento, Tee-
rã enviou vários sinais de que 
Rowhani adotará um novo tom. 
Houve troca de cartas com Oba-
ma e uma entrevista a uma 
emissora de TV ocidental, na 
qual o iraniano se disse disposto 
a engajar-se em negociações so-

discutido no âmbito dos orga-
nismos multilaterais. A presi-
dente deve se reunir hoje com o 
secretário-geral da ONU, Ban 
Ki-moon. 

Existe a expectativa de um 
encontro entre Dilma e o colega 
americano, Barack Obama. Há 
exatamente uma semana, a pre-
sidente decidiu adiar a visita de 
Estado que faria a Washington 
em outubro, após o govemo bra-
sileiro considerar insuficientes 
as explicações da Casa Branca. 
Em Nova York, os dois discursa-
rão no mesmo dia e, assim co-
mo ocorreu na reunião do G20 
em São Petersburgo (Rússia), 
podem conversar sobre o tema. 

Com uma escalada de vio-
lência sem precedentes desde,a 
última Assembleia, a crise na Sí-
ria deverá motivar discursos fa-
voráveis e contrários a uma res-
posta militar, exacerbando as 
divisões internacionais em tor-
no do assunto. Se por um lado 
há uma unanimidade quanto 
ao uso de armas químicas no 
conflito, por outro, nem todos 
atribuem a responsabilidade ao 
regime de Bashar Al-Assad e, 
portanto, se opõem fortemente 
a um ataque ao país. 

As posições divergentes po-
derão servir como termômetro, 
caso o tema seja levado ao Con-
selho de Segurança. Diplomatas 
da ONU explicaram que os oci-
dentais tentam convencer Mos-
cou de que o projeto não impli-
caria na ameaça de ação militar, 
mas as negociações estavam es-
tagnadas ontem. O secretário 
de Estado americano, John Ker-
ry, tem insistido que a discussão 
ocorra durante a Assembleia, 
mas a ocasião não muda o im-

Chefes de Estado do mun-
do todo vão se reunir, a 
partir de hoje, em Nova 
York, para mais uma As-

sembleia Geral das Nações Uni-
das, pautada este ano por crises 
e ineditismos. No discurso de 
abertura, missão tradicional-
mente atribuída ao Brasil, a 
presidente Dilma Rousseff co-
locará a espionagem em dis-
cussão. As denúncias de que os 
Estados Unidos estariam bisbi-
lhotando governos estrangeiros 
provocaram diversos atritos di-
plomáticos entre Washington e 
países aliados. 

As divisões em tomo da crise 
síria deverão ficar evidentes e 
poderão dar o tom em uma pos-
sível resolução do Conselho de 
Segurança, pela qual o governo 
americano tem pressionado 
seus membros. A grande surpre-
sa, entretanto, deverá ficar por 
conta do aguardado discurso do 
novo presidente iraniano, Has-
san Rowhani. Ao longo da últi-
ma semana, o líder moderado 
do regime teocrático islâmico 
acenou com mensagens de rea-
proximação com o Ocidente. 
Antes de embarcar para os EUA, 
ele declarou que vai apresentar 
"a face verdadeira do Irã" e bus-
car cooperação com o Ocidente. 

No Brasil, as atenções esta-
rão voltadas para o pronuncia-
mento de Dilma Rousseff. A pre-
sidente chegou a Nova York, no 
início da manhã de ontem, e 
adiantou que pretende tratar da 
"nova governança contra a in-
vasão de privacidade" em seu 
discurso, além da crise na Síria. 
Um dos alvos dos serviços se-
cretos americanos, segundo de-
núncias do ex-funcionário da 
Agência de Segurança Nacional 
(NSA) Edward Snowden, o Bra-
sil tem defendido que o monito-
ramento das comunicações seja 
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Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 24 set. 2013. Primeiro Caderno, p. 12.




