
“Genebra 2” começa dia 22 de janeiro
A conferência de paz conhecida como “Genebra 2”, com o objetivo de

encerrar o conflito na Síria, começará dia 22 de janeiro, informou um

porta-voz do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, encerrando seis

meses de discussões sobre a data do encontro. O encontro tem como

objetivo levar o governo sírio e a oposição à mesa de negociações,

pela primeira vez, após quase três anos de conflito. Reuters

O presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, tentou tranquilizar o
primeiro-ministro israelense, Benjamin
Netanyahu, no domingo, sobre o acordo
fechado com o Irã a respeito do programa
nuclear iraniano, e disse que deseja
iniciar imediatamente consultas
com Israel sobre o assunto.

Obama falou com Netanyahu por
telefone antes de deixar a Casa Branca para
participar de um evento de arrecadação do

Partido Democrata na Costa Oeste.
O porta-voz da Casa Branca Josh

Earnest disse a repórteres a bordo do
avião presidencial Air Force One que os
dois líderes reafirmam o compromisso
de impedir que o Irã consiga uma arma
nuclear. “O presidente ressaltou que os
Estados Unidos vão permanecer firmes
em nosso compromisso com Israel, que
tem boas razões para ceticismo sobre as
intenções do Irã”, disse Earnest. Reuters

KacperPempel/Reuters

ções sobre as novas regras a respei-
to de trânsito de mercadorias, e a
América Central resiste à elimina-
ção dos despachantes aduaneiros.

Azevêdo falará hoje aos embai-
xadores da OMC durante uma reu-
nião do Conselho Geral do organis-
mo, quando o trabalho será for-
malmente apresentado à confe-
rência ministerial.

UEcritica pressões
russas sobre a Ucrânia
A União Europeia (UE) criticou a
Rússia por pressionar a Ucrânia a
rejeitar um acordo de comércio
com o bloco, enquanto a polícia
usou bombas de gás contra mani-
festantes pró-Europa que protes-
tavam na antiga república soviéti-
ca. A expectativa era de que o go-
verno ucraniano assinasse um am-
plo acordo de comércio e associa-
ção política com a UE durante
uma cúpula em Vilnius na sexta-
feira, a maior conquista dos esfor-
ços de Bruxelas para se aproximar
do antigo bloco comunista.

No entanto, a Ucrânia anun-
ciou subitamente na semana pas-
sada que havia decidido buscar re-
lações comerciais mais próximas
com Moscou, e não com a UE. A
decisão foi anunciada após meses
de pressão russa, incluindo amea-
ças de cortar o fornecimento de
gás e de impor sanções comer-
ciais. Moscou tem acusado a UE
de também pressionar Kiev.

Desde então, milhares de ma-
nifestantes têm protestado em
Kiev a favor do acordo com a UE.
Os atos são os maiores desde a Re-
volução Laranja, pró-democra-
cia, há nove anos.

Em comunicado duro, duas das
mais importantes autoridades da
UE,o presidentedoConselho Euro-
peu,HermanVanRompuy,e o pre-
sidente da Comissão Europeia, José
Manuel Barroso, denunciaram a
Rússia e disseram, ontem, que a
oferta do bloco continua na mesa.
“A UE não vai forçar a Ucrânia ou
qualquer outro parceiro a escolher
entre o bloco ou outra entidade re-
gional”, afirmaram os dois no co-
municadoconjunto.“Assim,repro-
vamos enfaticamentea posiçãoe os
atos da Rússia em relação ao tema.”

O presidente da Ucrânia, Vi-
ktor Yanukovich, na tentativa de
esfriar os protestos, disse que a de-
cisão tinha sido difícil, mas inevitá-
vel e prometeu criar “uma socieda-
de de padrões europeus”. Reuters

Os países ocidentais querem apli-
car rapidamente o acordo provisó-
rio sobre o programa nuclear ira-
niano alcançado no fim de sema-
na em Genebra, com o levanta-
mento de algumas sanções, ape-
sar das críticas de Israel.

A União Europeia irá levantar
as primeiras sanções impostas ao
Irã já em dezembro, afirmou o mi-
nistro francês das Relações Exte-
riores, Laurent Fabius.

A próxima reunião dos minis-
tros europeus das Relações Exterio-
res“está prevista para16 de dezem-
bro”. “Mas não posso dizer se o le-
vantamento das sanções será deci-
dido nesta ocasião. Isso poderia
acontecer em dezembro, em janei-
ro, depende do tempo que durar o
processo”,disse o porta-voz de Ca-
therine Ashton, Michael Mann.

Por sua vez, Israel, que acusa a
comunidade internacional de
aceitar o enriquecimento de urâ-
nio pelo Irã, deve iniciar uma tro-
ca de explicações com seu gran-
de aliado americano. “Falei on-
tem (domingo) com o presidente
Barack Obama e concordamos
que nos próximos dias uma dele-
gação chefiada pelo conselheiro
de Segurança Nacional Yossi Co-
hen irá aos Estados Unidos para
discutir o acordo final com o
Irã”, declarou ao Parlamento o
primeiro-ministro israelense,
Benjamin Netanyahu.

As sanções impostas à Repúbli-
ca Islâmica do Irã, muitas delas
adotadas há 20 anos, afetam dura-
mente a economia do país, e a sua
flexibilização é uma das motiva-
ções principais de Teerã nas nego-
ciações com as grandes potências.

“A estrutura das sanções come-
çou a se quebrar”, comemorou no
domingo o presidente iraniano Ha-
san Rohani, após o anúncio do
acordo histórico em Genebra. On-
tem, seu ministro das Relações Ex-
teriores, Mohammad Javad Zarif,
ressaltou que “a estrutura do pro-
grama nuclear do Irã foi preserva-
da neste acordo” e que “a das san-
ções estavam se encerrando”.

“Agoracomeçaaparteverdadei-
ramente difícil”, afirmou no do-
mingo à noite o secretário de Esta-
do americano, John Kerry. “Será
necessário um grande esforço para
alcançar um acordo completo, o
queexige enormes esforços em ter-
mos de verificação, transparência
e responsabilidade”, indicou. AFP

Obama tenta tranquilizar Netanyahu

JasonReed/Reuters

GUERRA CIVIL NA SÍRIA

UE apressa fim das
sanções contra o Irã

Questões não
resolvidas incluem
um plano indiano
para estoque de safras
isento das regras da
OMC sobre subsídios,
e uma contestação ao
embargo econômico
dos EUA a Cuba

Obama:delegaçõesdosEUAedeIsraelvãodebateracordocomoIrãemWashington

Primeiras restrições europeias contra o país persa deverão ser levantadas em

dezembro, enquanto Israel busca explicações para acordo firmado no domingo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 nov. 2013, Mundo, p. 27.
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