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4 novembro de 1979
Primeiras sanções econômi-
cas dos EUA ao Irã, após
tomada da embaixada
americana que fez 52 diploma-
tas e empregados reféns
por 444 dias

7 abril de 1980
EUA rompem relações diplo-
máticas com o Irã

3 julho de 1988
Um Airbus da Iranair é
abatido por engano por
uma fragata americana: 290
morreram

29 janeiro de 2002
George W. Bush classifica o
Irã como um dos países do
“eixo do mal”

8 agosto de 2005
Mahmoud Ahmadinejad é
eleito presidente. Tensão se
intensifica
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EUA preparam
exigências para
acordo com Irã
Mais do que reatar relações diplomáticas, Washington deseja
garantias de que Teerã abandonará a busca de armas nucleares

Inimizade
histórica

Diálogo. Kerry e Zarif, chanceler iraniano, juntos na ONU

Yochi Dreazen / FOREIGN POLICY

Em sua ofensiva de charme
das últimas semanas, antes
de falar por telefone com Ba-
rack Obama, o presidente ira-
niano, Hassan Rohani, escre-
veu um artigo para o Washing-
ton Post pedindo o fim da “era
das rixas sangrentas”. Ele ain-
da afirmou que esperava en-
contrar Obama e até desejou
aos judeus um feliz ano-novo.

Algo inimaginável alguns me-
ses atrás parece possível: um
acordo nuclear de amplo alcan-
ce, que poderia pôr fim a déca-
das de hostilidade.

O Irã gostaria que os Estados
Unidos e seus aliados suspen-
dessem as medidas que levaram
outros países a cortar drastica-
mente as compras de petróleo
iraniano, reduzindo as receitas
mensais que o recurso propor-
ciona ao país em cerca de 60%
nos dois últimos anos, pratica-
mente excluindo o país do siste-
ma financeiro global. Também
quer o reconhecimento de que o
país tem o direito de empreen-
der um programa nuclear para
fins civis.

Os EUA querem provas claras
de que o Irã abandonou a busca
de armas nucleares e não dispo-
rá mais dos equipamentos ou do
material radioativo necessário
para retomá-la. Há uma série de
exigências dos americanos.

A primeira tende a ser o fim
do enriquecimento de urânio.
Calcula-se que o país possua 185
quilos de urânio enriquecido a
20%, o bastante para fazer cerca
de 18,5 quilos de urânio para ar-
mas atômicas.

Se o Irã acumular 250 quilos
deurânio degrau inferior, esbar-
rarána linha vermelha, no enten-
dimento dos israelenses, por-
que essa quantidade pode ser

usada para a produção de 25 qui-
los de urânio mais potente – o
suficiente para construir uma
única arma nuclear.

David Albright, do Instituto
de Ciência e Segurança Interna-
cional, que acompanhou de per-
to o programa nuclear do Irã,
afirma que um acordo exigiria
quase certamente que o Irã pa-
rasse com o enriquecimento de
urânio até um grau de pureza de
20% e depois vendesse parte
dos seus estoques ou o colocas-
se sob supervisão internacional.

As autoridades americanas
exigiriam também que o Irã fe-
chasse uma de suas duas usinas
de enriquecimento, Natanz ou
Fordo. Natanz é uma instalação
mais antiga que há muito é usa-
da para a produção de urânio en-
riquecido a graus menores de
pureza. Fordo, mais sofistica-
da, preocupa enormemente os
parlamentares americanos e is-
raelenses porque foi construí-
da muito abaixo da superfície, e
seria difícil destruí-la por ata-
ques aéreos. A publicação ale-
mã Der Spiegel noticiou que

Rohani está disposto a desativar
Fordo, o que representaria uma
concessão considerável, mas o
governo iraniano negou.

Outra provável exigência é a
redução no número de centrífu-
gas. No mês passado, o diretor
do programa nuclear do Irã in-
formou que o país tem 18 mil
centrífugas necessárias para en-
riquecer mais urânio, e cerca de
9 mil delas já estão plenamente
operacionais. Albright afirma
que um possível compromisso
poderia permitir que o Irã conti-

nuasse usando as centrífugas já
operacionais, desmantelando,
ao mesmo tempo, as cerca de 9
mil que ainda não começaram a
funcionar.

Segundo Colin Kahl, funcio-
nário de alto escalãodo Pentágo-
no para o Oriente Médio, todo
acordo também precisaria in-
cluir a instalação de câmeras de
vídeo capazes de vigiar 24 horas
por dia todas as pessoas que tra-
balham nas instalações nuclea-
res iranianas. As imagens se-
riam transmitidas para a sede da
Agência Internacional de Ener-
gia Atômica (AIEA), em Viena.

A última condição seria o fe-
chamento de um reator de água
pesada cuja construção em
Arak foi revelada em 2002. Esse
tipo de usina pode ser usado pa-
ra a produção de plutônio, um
componente fundamental das
armas nucleares.

Kahl observa que os EUA po-
deriamimpedir um ataque israe-
lense fornecendo ao Irã um rea-
tor de água leve, que produziria
a mesma quantidade de energia
de uma usina de água pesada,
sem a capacidade de produzir o
plutôniodealta qualidadeneces-
sário para uma bomba.

Existem fortes motivos de ce-
ticismo em relação às perspecti-
vas de algum tipo de acordo. O
líder supremo do Irã, o aiatolá
Ali Khamenei, é quem detém o
poder no país e não está absolu-
tamente claro se ele estaria de
fato interessado em um acordo
oudispostoadar aRohaniaauto-
ridade para negociar um.

Líderes israelenses acreditam
que o iraniano tenta enredar os
países do Ocidente levando-os a
assinar um acordo que “mante-
ria a capacidade do Irã de cons-
truirrapidamente uma arma nu-
clear no momento que quisesse
– a chamada opção repentina”.

Mesmo que fosse assinado
um acordo, Israel poderia deci-
dir bombardear o Irã de qual-
quer maneira, se achasse que
Teerã continua trabalhando no
desenvolvimento de uma arma
nuclear.Enquantoisso, noCapi-
tólio, os parlamentares de am-
bos os partidos quase certamen-
te se uniriam para combater to-
do esforço para retirar as atuais
sanções impostas ao Irã.

“Não acredito que seja possí-
vel chegar a um acordo ideal”,
afirmou. “Mas um acordo razoa-
velmente bom é muito melhor
do que ir à guerra ou aceitar uma
bomba iraniana. As alternativas
à falta de um acordo seriam mui-
to piores”, diz Kahl. / TRADUÇÃO

DE ANNA CAPOVILLA
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PROMOÇÃO CVC VOANDO GOL
Viaje pelo Brasil com preços imbatíveis. Só até amanhã.

Os melhores destinos pelos menores 
preços em 10x sem juros para viajar 
de outubro a dezembro

Maceió
4 dias - Saídas diárias
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JUROS  88,REAIS

À vista R$ 880. 
Passagem aérea + 3 diárias no 
Hotel Lagoa Mar + café da manhã.

Fortaleza
4 dias - Saídas diárias
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JUROS  79,REAIS

À vista R$ 790. 
Passagem aérea + 3 diárias no Hotel 
Boreas Apart + café da manhã.

Natal 4 dias - Saídas diárias
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SEM
JUROS96,REAIS

À vista R$ 960. 
Passagem aérea + 3 diárias no 
Hotel Porto Suítes + café da manhã.

Serra Gaúcha
4 dias - Saídas diárias
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JUROS  85,REAIS

À vista R$ 850. 
Passagem aérea + 3 diárias no Hotel 
Laje de Pedra + café da manhã.

Porto de Galinhas
4 dias - Saídas diárias
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SEM
JUROS  87,REAIS

À vista R$ 870. 
Passagem aérea + 3 diárias na 
Pousada Lusitana + café da manhã. 

Florianópolis
4 dias - Saídas diárias
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JUROS  45,REAIS

À vista R$ 450. 
Passagem aérea + 3 diárias no Hotel Mar 
Canasvieiras + café da manhã.

Iguassu Resort
Foz do Iguaçu
 4 dias - Saídas diárias
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SEM
JUROS  89,REAIS

À vista R$ 890. 
Passagem aérea + 3 diárias de 
hospedagem + café da manhã.

Aracaju 
4 dias - Saídas diárias
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SEM
JUROS 69,REAIS

À vista R$ 690.
Passagem aérea + 3 diárias no Hotel 
Riverside Farol + café da manhã.Por mais R$ 6,60 na parcela, 

você leva passeios e traslados*.

Porto Seguro
4 dias - Saídas diárias
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SEM
JUROS  59,REAIS

À vista R$ 590. Passagem aérea + 3 diárias 
no Hotel Fênix + café da manhã.

Prezado cliente : os preços publicados são por pessoa em apartamento duplo, 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 car tão de crédito e 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. Promoção CVC voando GOL válida para embarques de outubro a dezembro (exceto feriados) . Preços válidos para saídas específ icas de 
outubro a dezembro. Consulte datas com nossos vendedores ou com seu agente de viagens. Por to Seguro : haverá um acréscimo de R $ 6,60 em cada parcela (Total de R $ 66) para inclusão do transpor te aeropor to /hotel /aeropor to e transpor te diário para o centro da cidade ou complexo de lazer Tôa-Tôa. 

Brasil

Vá até a CVC mais próxima, fale com seu agente de viagens ou acesse www.cvc.com.br.

PARAÍSO .............................................................2146-7011
AMÉRICO BRASILIENSE ........................................5181-5158
AUGUSTA ........................................................... 3896-2300
AVENIDA ACLIMAÇÃO ......................................... 3271-7160
BROOKLIN .......................................................... 5532-0888
CAIEIRAS ........................................................... 4442-3114
CENESP ............................................................... 3747-7122
CONSOLAÇÃO ......................................................2103-1222
FARIA LIMA ........................................................ 3038-5300
FRADIQUE COUTINHO ......................................... 3596-3470

GRAND PLAZA SHOPPING II ................................ 4436-7602
HIPER CARREFOUR CASA VERDE .......................... 3858-5335
HIPER CARREFOUR HOMERO THON - STO. ANDRÉ . 4427-5734
HIPER CARREFOUR JABAQUARA ...........................5011-7560
HIPER CARREFOUR PINHEIROS ............................ 5182-5662
HIPER CARREFOUR SÃO CAETANO ....................... 4227-8787
HIPER EXTRA ANHANGUERA ................................ 3831-1312
HIPER EXTRA SÃO MATEUS ................................. 2013-9220
HIPER NEGREIROS VILA FORMOSA....................... 2216-7766
HIPER WALMART SBC ......................................... 4339-4181

ITAQUA .............................................................. 4753-3350
MORUMBI MUNDO ............................................. 5181-7777
OPEN CENTER - PORTAL DO MORUMBI .................2369-9890
PARQUE SHOPPING BARUERI .............................. 2078-9696
POÁ ................................................................... 4639-2000
RUDGE RAMOS  ...................................................4362-1502
SANTA TERESINHA .............................................. 4997-4177
SANTO ANDRÉ (GERTRUDES DE LIMA) ................. 2191-8700
SHOPPING ARICANDUVA ..................................... 2728-2626
SHOPPING BOA VISTA ......................................... 5547-6477

SHOPPING BONSUCESSO .....................................2489-6022

SHOPPING BOURBON SÃO PAULO ........................3892-6868

SHOPPING CENTER PENHA .................................. 2135-0700

SHOPPING D ....................................................... 3313-8340

SHOPPING GRANJA VIANNA ................................ 4613-6800

SHOPPING IBIRAPUERA I - PISO MOEMA ..............2107-3535

SHOPPING INTERLAGOS ...................................... 5563-6300

SHOPPING MEGA POLO BRÁS ..............................2886-3800

SHOPPING SANTANA PARQUE ............................. 2208-2470

Balneário Camboriú
4 dias - Saídas diárias
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SEM
JUROS  39,REAIS

À vista R$ 390. 
Passagem aérea + 3 diárias no 
Hotel Ryan + café da manhã.

“Não acredito que seja
possível chegar a um
acordo ideal. Mas um
acordo razoavelmente bom
é muito melhor do que ir
à guerra ou aceitar uma
bomba iraniana. As
alternativas à falta de
um acordo seriam muito
piores”
Colin Kahl
ANALISTA DO PENTÁGONO
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Text Box
Anuncio

Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 set. 2013, Primeiro  Caderno, p. A15.




