
Papa Francisco pede combate ao racismo

“Tem que haver
de Portugal um
pouco de respeito por
entidades angolanas
e uma capacidade
de gerenciar este
relacionamento bem,
o que não tem
sido a prática”
GeorgesChikoti
Ministro das Relações
Exteriores de Angola

Opapa Francisco recebeu, ontem, no Vaticano uma delegação do

Centro Simon Wiesenthal, uma organização judia de defesa dos direitos

humanos, à qual pediu que continue combatendo qualquer forma de

racismo, intolerância e antissemitismo. Durante o encontro,o Papa

argentino, em cujo país reside uma das maiores comunidades judaicas

do mundo, pediupara que se preserve a memória do Holocausto. AFP

“

VincenzoPinto/AFP

Angola poderá abrir mão de uma
parceria estratégica planejada
com Portugal em favor de laços
mais estreitos com a China e ou-
tras potências emergentes, como
o Brasil, se Lisboa não mostrar
maior respeito pela nação africa-
na rica em petróleo, alertou o mi-
nistro das Relações Exteriores an-
golano na quarta-feira.

Na semana passada, o presiden-
tedeAngola,JoséEduardoDosSan-
tos,dissequeasrelaçõescomPortu-
gal não estavam bem, refletindo as
tensões na parceria planejada entre
osegundomaiorprodutordepetró-
leo da África e seu ex-colonizador.

Portugal é a principal fonte das
importações de Angola e empresas
portuguesassãomuitoativasnosse-
tores bancário e de construção no
vasto país do sudoeste africano. Por
sua vez, investidores angolanos já
abocanharamgrandesparticipações
emimportantesempresasdeLisboa.

“Tem que haver de Portugal
um pouco de respeito por entida-
des angolanas e uma capacidade
de gerenciar este relacionamento

bem, o que não tem sido a prática
e que afeta a criação de uma parce-
ria estratégica”, disse o chanceler
Georges Chikoti em declarações
transmitidas pelo canal angolano
TPA. “Nós não vemos isso (parce-
ria estratégica) como nossa priori-
dade e muito menos pensamos
que poderemos trabalhar para is-
so no próximo ano”, acrescentou.

As tensões entre Lisboa e Luan-
da tornaram-se evidentes no mês
passado, depois que o ministro do
Exterior português, Rui Machete,
pediu desculpas por investigações
legais de negócios envolvendo altas
autoridades angolanas, incluindo o
vice-presidente, Manuel Vicente.

O presidente português, Aní-
bal Cavaco Silva, tentou consertar
o impasse com Angola, que só per-
de para a Nigéria na produção de
petróleo na África e cujo rápido
crescimento tem dado a empresas
e trabalhadores portugueses opor-
tunidades para escapar de proble-
mas econômicos em Portugal.

Chikoti advertiu que seu país
tem outras opções. “Temos ou-

tros parceiros, tão ou mais impor-
tantes do que Portugal em ter-
mos de volume, com os quais po-
demos definir uma parceria es-
tratégica”.

“Podemos evoluir nisso possi-
velmente com a África do Sul; já
estamos fazendo isso com a China
e podemos fazê-lo com o Brasil,
quando olhamos para o nível de
cooperação e, acima de tudo, o tra-
tamento entre os líderes dos paí-
ses”, enfatizou o chanceler.

A China, principal país compra-
dor de petróleo angolano, conce-
deu bilhões de dólares em emprés-
timos para ajudar na reconstrução
apósumaguerra civilde27anosen-
cerrada em 2002. O Brasil também
ofereceu grandes linhas de crédito
a Angola como parte dos esforços
do governo brasileiro para aumen-
tar seus vínculos com a África.

Questionado se uma cúpula bi-
lateral entre Angola e Portugal pla-
nejada para fevereiro em Luanda
ainda poderia ser realizada, Chiko-
ti disse: “Não estou muito certo.”
Shrikesh Laxmidas, Reuters

A decisão da Rússia de reduzir
a acusação contra os tripulan-
tes do navio “Arctic Sunrise”,
do Greenpeace, de pirataria pa-
ra vandalismo, foi recebida
com cautela, com especialistas
identificando uma manobra de
Moscou para evitar um proces-
so internacional. Os 30 tripu-
lantes do Greenpeace, entre os
quais 26 estrangeiros, incluin-
do a bióloga brasileira Ana Pau-
la Maciel, estão presos desde o
final de setembro.

As ações contra os ativistas
foram reclassificadas para a
acusação de vandalismo, e ago-
ra eles estão sujeitos a penas de
até sete anos de prisão, contra
15 anos anteriormente. “A acu-
sação foi modificada, mas isso
não alivia a situação: eles conti-
nuam na prisão”, declarou Ale-
xeï Kisselev, um líder da ONG.

O tribunal regional de Mur-
manskconfirmouontemadeten-
ção provisória dos membros do
Greenpeace até 24 de novembro.

A Rússia voltou atrás de
suas acusações “absurdas”,
mas “ninguém disse que eles
eram culpados de alguma coi-
sa”, ressaltou Maria Lipman,
do centro Carnegie de Moscou.

Em um comunicado publi-
cado após a decisão do Comitê
de Investigação, o Greenpeace
considerou as novas acusações
de vandalismo “desproporcio-
nais”. Segundo a ONG, os mili-
tantes detidos “não são mais
vândalos do que piratas”, afir-
mou Vladimir Chuprov, do es-
critório russo da organização.
“Eles deveriam ser libertados
imediatamente”, acrescentou.

Para Alexei Kisselev, a deci-
são de modificar a ata de acusa-
ção “poderia estar ligada ao fa-
to de a Holanda ter recorrido
ao Tribunal Internacional do
Direito Marítimo”, pedindo a li-
bertação “imediata” da tripula-
ção do Arctic Sunrise.

“Formalmente,quando acu-
sações de pirataria são retira-
das,o casonãoémais darespon-
sabilidade do tribunal interna-
cional”, porque “a Convenção
das NaçõesUnidas sobreo Direi-
to Marítimo não contém dispo-
siçõessobrevandalismo”,expli-
cou ao jornal on-line gazeta.ru
advogadada sociedade russa In-
marin. Maria Panina, Reuters.

Decisão russa
sobre ativistas
é recebida
com reservas

Ao substituir ‘pirataria’
por ‘vandalismo’, país
evita julgamento em
tribunal internacional

StephanedeSakutin/AFP

Angola cita Brasil como
alternativa a Portugal

PresidenteangolanoJoséEduardodosSantos:relaçõescomPortugalnãoestãobemeafetamaparceriaplanejadaentreosdoispaíses

VATICANO

Ministro das Relações Exteriores defende laços mais estreitos com potências emergentes

 Sexta-feira e fim de semana, 25, 26 e 27 de outubro, 2013 Brasil Econômico 29
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Mundo, p. 29.
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