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PROGRAMA NUCLEAR

Acordo com o Irã começa em janeiro
A implementação de um acordo entre o Irã e seis potências mundiais
para limitar o programa nuclear iraniano em troca de alívio nas sanções
impostas ao país é esperada para começar no fim de dezembro ou no
início de janeiro, admitiu na sexta-feira o embaixador na Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA), Reza Najafi. O objetivo
é dar tempo às partes para negociar um acordo definitivo. Reuters
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Equador pede
ajuda ao Brasil
e à China para
cobrir déficit

O COMETA ISON “SE PERDEU” NO SOL

País sofre os efeitos da queda do preço do
petróleo, principal produto que exporta

■ A jornada de 5,5 milhões de anos de um cometa até o centro do sistema solar
aparentemente terminou durante uma passagem suicida pelos arredores do sol, sem deixar
traço da sua cauda outrora brilhante, nem mesmo vestígios de rocha e poeira. O cometa Ison
foi descoberto no ano passado, quando ainda estava bem além de Júpiter, o que motivou
a expectativa de que seria um objeto espetacular para ser visto a olho nu quando agraciasse
o céu da Terra, em dezembro. Mas, às 16h37 de quinta-feira (hora de Brasília), Ison passou
a “apenas” 1,2 milhão de quilômetro da superfície solar, sendo consumido. Reuters
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agosto, para cobrir o déficit relativo
aos gastos deste ano e emprestará
US$ 400 milhões em 2014 e 2015.
O Brasil emprestou ao Equador
cerca de US$ 230 milhões em 2012
e 2013 para uma usina hidrelétrica
e projetos de irrigação e controle
de enchentes, disse Felipe Lemos,
adido comercial do Brasil em Quito. Embora novos empréstimos ligados a projetos específicos com
empresas brasileiras sejam possíveis no ano que vem, nada concreto foi resolvido, disse ele.
O déficit orçamentário inchou
depois que os preços do petróleo
blend do país atingiram seu mais
baixo preço médio em dois anos e
dados do Banco Central mostram
que o crescimento das fábricas,
das redes de varejo e da construção está desacelerando. Novas quedas no preço do petróleo, o produto mais exportado pelo país, poderão forçar o governo a reduzir gastos, o que desaceleraria o crescimento econômico, disse Michael
Henderson, economista da Capital Economics. “Ainda há uma porção de perguntas sem resposta”,
disse Henderson. “Acho que eles
terão dificuldades”. Nathan Gill,
Bloomberg News

Reconhecida como
Estado há um ano,
Palestina pouco mudou

Justin Tallis/AFP
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A necessidade mais intensa de financiamentodoEquadorestálevando opresidente Rafael Correa alugares mais distantes para solucionar
um déficit que deverá atingir o recorde de US$ 7,58 bilhões em 2014.
O governo planeja pedir empréstimos ao Brasil, à França e à Rússia no
ano que vem e continuará dependendo da China para levantar US$
5,76 bilhões, disse o Ministro das Finanças, Fausto Herrera.
O Ministério das Finanças assinou acordos de crédito no valor de
US$ 2,6 bilhões para o ano que
vem e está negociando o restante
do financiamento, disse um funcionário do ministério. O governo
analisará uma venda internacional de bônus apenas se as condições forem boas, disse Herrera a
repórteres, em 5 de novembro.
Correa enviou à China o Ministro das Relações Exteriores, Ricardo Patiño, para promover investimentos e negócios com o Equador.
O país asiático, que emprestou ao
Equador em torno de US$ 10,8 bilhões para ajudar a cobrir déficits
que mais que quadruplicaram desde a moratória equatoriana há cinco anos, concordou em fornecer
um crédito de US$ 1,2 bilhão, em

Reinício das negociações
de paz com Israel não
tem o apoio da maioria
da população palestina

Chanceler Ricardo Patiño: viagem à China em busca de recursos
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 dez. 2013, Mundo, p. 28.

Um ano depois do reconhecimento da Palestina como um Estado
observador na ONU, há uma crescente pressão sobre seus líderes
para que os novos poderes dos palestinos no cenário internacional
sejam utilizados contra Israel.
O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, aproveitou a data e prometeu fazer tudo o
que for necessário para estabelecer um Estado palestino, garantindo que não “abrirá mão de nenhumadas reivindicaçõese nãoassinará nenhum acordo de paz que não
atenda às aspirações do seu povo”.
A maioria dos palestinos considera um erro a decisão de Abbas de

ter retomado as negociaçõesde paz
comIsrael,emjulho.Abbassecomprometeu a continuar as negociaçõespor nove meses e a suspender,
duranteesteperíodo,qualquerprocessodeadesãodaPalestinaa organizações internacionais. Em troca,
Israel se comprometeria a libertar
104 prisioneiros palestinos.

A organização de
defesa de direitos
humanos Al Haz
convocou os palestinos
a tomarem atitudes
perante o Tribunal
Penal Internarcional
para levar os líderes
israelenses à justiça

A dirigente palestina Hanan
Ashraui, que defende que os processos de adesão a organizações do
cenário internacional comecem
imediatamente, afirmou não entender porque a Palestina ainda sofrepressõespara“adiaressasiniciativas”. “Existe um problema que
envenena o processo de paz: a exclusãodaPalestinadodireito(internacional)”, disse Ashraui, durante
a inauguração de uma exposição
de arquivos audiovisuais da ONU
sobre os refugiados palestinos.
Os palestinos votaram como
Estado na ONU pela primeira vez
no último dia 18 de novembro,
quando foi eleito um juiz do Tribunal Penal Internacional para a exIugoslávia, algo que o ministro
das Relações Exteriores, Riyad al
Malki, considerou um “passo para a tão esperada ascensão ao status de membro pleno”. AFP

