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ACORDO DE SEGURANÇA

MENOS ESPIONAGEM

EUA podem
retirar todas
tropas do
Afeganistão

ONU adota resolução
elaborada por Brasil
DA AGÊNCIA REUTERS
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da República Islâmica do Irã
para nos ajudar a garantir a
saúde e retorno seguro do Sr.
Levinson", disse a Casa Branca,
em comunicado.
O pedido acontece dias após
as potências mundiais chegarem a um acordo com o Irã para conter o programa nuclear
daquele país em troca da flexibilização de algumas das san-

ções que a comunidade global
impôs a Teerã.
Os Estados Unidos e outros
países temiam há muito tempo que o Irã estivesse tentando
desenvolver uma arma nuclear
e, apesar de o Irã afirmar que
seus esforços eram estritamente pacíficos, resistiu a controles internacionais, o que levou
a sanções.

ão

Os Estados Unidos pediram
ao Irã para ajudar a encontrar
um norte-americano que está
desaparecido há mais de seis
anos, em indicação de um potencial degelo entre os dois
adversários, depois de um
acordo sobre o programa nuclear de Teerã.

A Casa Branca pediu que o Irã
coopere na localização do agente aposentado do Federal Bureau of Investigation (FBI) Robert Levinson, que desapareceu
durante uma viagem de negócios para o Irã em março de 2007.
"Saudamos a ajuda dos nossos parceiros internacionais
nesta investigação, e respeitosamente pedimos ao governo

A

ut
iliz

Papa ataca tirania dos mercados
DA AGÊNCIA REUTERS

O papa Francisco pediu
uma renovação na Igreja Católica, chamou o capitalismo
desenfreado de uma "nova tirania" e pediu aos líderes
mundiais que combatam a
pobreza e o crescimento desigual, no primeiro grande
trabalho de sua autoria desde que foi eleito pontífice.
O documento de 84 páginas, denominado Exortação
Apostólica, equivale a uma
plataforma oficial do papado, com base em opiniões
que ele tem expressado em
sermões e comentários desde que tornou-se, em março,
o primeiro pontífice não europeu em 1.300 anos.
No texto, Francisco foi
além de cr iticar o sistema
econômico mundial, ao atacar a "idolatria ao dinheiro" e
implorar aos políticos que
garantam a todos os cidadãos "trabalho, atendimento
de saúde e educação dignos".
Ele também pediu às pessoas ricas que compartilhem

sua riqueza. "Do mesmo modo como o mandamento ‘Não
matarás' estabelece um claro
limite para salvaguardar o
valor da vida humana, hoje
nós também temos de dizer
"Não deves" para uma economia de exclusão e desigualdade. Tal tipo de economia mata", escreveu Francisco no documento divulgado
nesta terça-feira.
"Como pode ser que não
seja assunto para notícia
quando uma pessoa sem teto
morre por abandono às intempér ies, mas é notícia
quando o mercado de ações
perde dois pontos?".
O papa disse que a renovação da Igreja não poderá ser
adiada e que o Vaticano e sua
arraigada hierarquia "também precisam ouvir o chamado da conversão pastoral".
"Eu prefiro uma Igreja que
esteja machucada, ferida e
suja porque tem saído às ruas
do que uma Igreja doente por
estar confinada e se agarrar à
própria segurança", escreveu.
Em julho, Francisco encer-

DA AGÊNCIA REUTERS

O Egito terá um referendo
em dezembro sobre a emendada Constituição, informou o
grupo que prepara o documento. A votação é uma etapa
do roteiro dos militares até a
realização eleições livres no
país.
Horas depois do anúncio,
manifestantes foram às ruas,
desafiando a lei aprovada no
domingo, pela qual é exigida a
permissão da polícia para reuniões com mais de dez pessoas. Foram detidas 28 pessoas, segundo o Ministério do
Interior.
A democracia no Egito é
questionada desde que os militares derrubaram o presidente eleito Mohamed Mursi, político islâmico, em julho.
Um comitê de 50 pessoas,

rou uma encíclica iniciada
pelo papa Bento 16, mas deixou claro que era de modo
geral o trabalho de seu antecessor, que renunciou em fevereiro.
Chamada Evangelii Gaudium (A Alegria do Evangelho), a exortação é apresentada no estilo de pregação
simples e caloroso de Francisco, distinto dos escritos
acadêmicos de papas anteriores, e enfatiza a missão
central da Igreja de pregar "a
beleza do amor salvador de
Deus manifestada em Jesus
Cristo".
Nele, Francisco reitera afirmações anteriores de que a
Igreja não pode ordenar mulheres ou aceitar o aborto. O
sacerdócio exclusivo para os
homens, disse ele, "não é
uma questão aberta à discussão", mas as mulheres têm de
ter mais influência na liderança da Igreja.
Pobreza
Como uma meditação so-

bre como revitalizar uma
Igreja sofrendo com os avanços da secularização nos países ocidentais, a exortação
ecoa o zelo missionário ouvido frequentemente dos evangélicos, que ganharam fiéis
entre os católicos desencantados na América Latina, região natal do papa.
A desigualdade econômica
é um dos temas com os quais
Francisco, de 76 anos, mais
se preocupa no texto. O papa
pede uma mudança no sistema financeiro e alerta que a
distribuição desigual das riquezas inevitavelmente conduz à violência.
"Enquanto os problemas
dos pobres não forem radic a l m e n t e re s o l v i d o s p o r
meio da rejeição da autonomia absoluta dos mercados e
a especulação financeira, e
pelo ataque às causas estruturais da desigualdade, nenhuma solução será encontrada para os problemas do
mundo ou, nessa matéria,
para quaisquer problemas",
escreveu.

com alguns poucos representantes islâmicos, começou a
reformar em setembro a Constituição aprovada em referendo no ano passado e elaborada por um Congresso dominado por políticos islâmicos.
O anúncio do grupo sobre
um referendo em dezembro
vai de encontro aos comentários do primeiro-ministro Hazem el-Beblawi, que no domingo havia previsto a votação para janeiro.
A nova Constituição vai garantir o direito de protesto e
assegurar que manifestações
poderão ocorrer se avisadas
para as autoridades, sem precisar esperar por permissão,
disse Mohamed Salmawy, porta-voz do comitê constituinte,
num aparente esforço para
acalmar as tensões por conta
da nova lei.

SÍRIA

Suécia investiga sumiço
de dois jornalistas
DA AGÊNCIA REUTERS
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Referendo egípcio
será feito em dezembro
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Os EUA e outras forças estrangeiras estão no Afeganistão desde a deposição do regime islâmico do Talibã por
forças pró-americanas, no final de 2001.
Há apenas dois anos, o
presidente dos EUA, Barack
Obama, encerrou negociações sobre a manutenção de
uma força residual no Iraque,
onde ainda restavam 40 mil
militares norte-americanos.
Menos de três meses depois,
esse contingente já havia sido totalmente retirado.
Nos caso do Afeganistão,
os EUA ainda mantêm 47 mil
soldados no país e discutem a
manutenção de 8 mil para tarefas de apoio e treinamento.

Americanos buscam ajuda do Irã
DA AGÊNCIA REUTERS
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A retirada completa, a chamada opção zero, seria semelhante à retirada das tropas dos EUA do Iraque, há
dois anos. No domingo, uma
assembleia de líderes tribais
afegãos, chamada Loya Jirga,
endossou o acordo de segurança, mas Kar zai suger iu
que só assinaria depois das
eleições nacionais do primeiro semestre de 2014.
O impasse intensifica as
dúvidas sobre se forças da
Otan ou dos EUA permanecerão no Afeganistão depois

cando assegurar uma margem de manobra suficiente
para que ele próprio influencie no resultado.
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Opção zero

do ano que vem. O país continua enfrentando a insurgência islâmica do Talibã, e
seus militares continuam em
treinamento.
A relutância de Karzai surpreendeu muitos dos participantes da Loya Jirga, que ele
dizia que teria a palavra final
sobre o acordo.
Um político de alto escalão em Cabul disse que aparentemente a recusa de Karzai em assinar decorre da sua
avidez em manter as mãos
nas alavancas do poder até a
eleição presidencial de abril,
quando ele deve deixar o cargo. "Ele está agora em confronto com sua própria nação e também com os Estados Unidos", disse o político,
que pediu anonimato.
Ele acrescentou que a exigência do presidente para
que não haja interferência
dos EUA na próxima eleição
indica que Karzai está bus-
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presidente afegão,
Hamid Karzai, se recusou a assinar um
acordo de segurança
com os Estados Unidos, disse
a Casa Branca, abr indo a
perspectiva de uma completa retirada das tropas norteamericanas do país no ano
que vem. Karzai afirmou à
assessora de Segurança Nacional dos EUA, Susan Rice,
que os Estados Unidos devem encerrar imediatamente
os ataques militares contra
lares afegãos e demonstrar
seu compromisso com as negociações de paz para que ele
assine um acordo bilateral de
segurança, segundo o portavoz de Karzai.
A Casa Branca disse que o
presidente afegão apresentou novas condições na reunião com Rice e indicou que
não está preparado para assi-

nar o acordo imediatamente.
"Sem uma rápida assinatura,
os EUA não teriam escolha
senão iniciar o planejamento
para um futuro pós-2014 em
que não haveria presença dos
EUA ou da Otan no Afeganistão", disse Rice, segundo nota da Casa Branca.
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Relutância de Karzai surpreende participantes da Loya Jirga
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Presidente afegão se recusou a assinar
pacto e abre a possibilidade da retirada
completa dos militares, a chamada opção
zero, semelhante ao ocorrido no Iraque
há dois anos

Um comitê da AssembleiaGeral da Organização das
Nações Unidas (ONU) pediu
o fim da vigilância eletrônica
excessiva e manifestou preocupação com o dano que estas práticas, incluindo a espionagem em países estrangeiros e a coleta em massa de
dados pessoais, podem ter
sobre os direitos humanos.
O terceiro comitê da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, que
trata de questões de direitos
humanos, adotou a resolução, elaborada por Brasil e
Alemanha, por consenso. Espera-se que ela seja submetida a votação na AssembleiaGeral de 193 membros no
próximo mês.
Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Canadá e
Nova Zelândia -grupo conhecido como aliança de vigilância Cinco Olhos – apoiaram o projeto de resolução
depois que a linguagem, que

inicialmente sugeria que a
espionagem estrangeira poderia ser uma violação dos
direitos humanos, foi enfraquecida para apaziguá-los.
O projeto de resolução não
cita países específicos, mas
foi elaborado após o ex-técnico de inteligência dos EUA
Edward Snowden divulgar
detalhes de um programa de
espionagem global da Agência de Segurança Nacional, o
que provocou indignação na
Europa e América Latina, incluindo Brasil.
Segundo documentos vazados por Snowden, comunicações de brasileiros, do governo brasileiro e até da presidente Dilma Rousseff foram alvo de espionagem.
Resoluções da AssembleiaGeral não são vinculativas, ao
contrário de resoluções do
Conselho de Segurança, de
15 nações, mas as resoluções
da Assembleia que conseguem amplo apoio internacional podem ganhar peso
moral e político significativo.

A Suécia está investigando o
desaparecimento de dois jornalistas suecos na Síria, informou o Ministério das Relações
Exteriores. O ministério não
identificou os jornalistas, mas
disse que a Embaixada do país
na Síria, atualmente operando
no consulado no Líbano, está
investigando o caso.
Uma porta-voz disse que
os dois foram levados no sábado, sem fornecer mais nenhum detalhe. Pia Skaermark, chefe da editoria interna-

cional no diário Dagens Nyheter, que trabalha com um dos
homens, disse que busca obter mais informações para
avaliar como poderia ajudar
os dois jornalistas.
O Comitê de Proteção ao
Jornalistas afirma que a Síria é
o país mais perigoso do mundo para jornalistas, com ao
menos 39 assassinados e 21 sequestrados em 2012 tanto por
rebeldes como forças do governo. A organização relata pelo menos 18 jornalistas e funcionário de mídia hoje desaparecidos na Síria.

Curtas
PARTIDO DE BERLUSCONI DEIXARÁ COALIZÃO
O partido de Silvio Berlusconi confirmou que não vai mais
apoiar o governo do primeiro-ministro Enrico Letta, dizendo
que discorda da política econômica, disse o parlamentar da
Forza Italia Paolo Romani a jornalistas. O governo de Letta
deve sobreviver sem o apoio de Berlusconi por causa de uma
rebelião dentro da centro-direita que levou a uma divisão.
LÍDER DA UCRÂNIA VAI À CÚPULA DA UNIÃO EUROPEIA
Um comitê da Assembleia-Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU) pediu o fim da vigilância eletrônica excessiva
e manifestou preocupação com o dano que estas práticas,
incluindo a espionagem em países estrangeiros e a coleta
em massa de dados pessoais, podem ter sobre os direitos
humanos.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A-11.

