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VOTO AMERICANO. Crise econômica
Prestes a perder sua maioria na Câmara dos Deputados, presidente promete em Ohio que não compactuará com oposição e continuará
a impulsionar no Congresso o avanço de sua agenda de reformas; abstenção nas urnas amanhã ameaça ampliar derrota democrata

Na reta final da campanha, Obama
acirra confronto com republicanos
LARRY DOWNING/REUTERS

Denise Chrispim Marin
ENVIADA ESPECIAL
CLEVELAND, EUA

O presidente dos EUA, Barack
Obama, indicou ontem que
seu governo não fará composiçõescom a oposição republicana e não recuará em sua agenda, mesmo diante da inevitável perda do controle da Câmara dos Deputados pela base governista. A sinalização surgiu
no discurso de 35 minutos, em
Ohio, com o qual Obama encerrou sua participação nas
eleições legislativas de 2 de novembro.
“Não vamos voltar atrás. Vamos continuar remando na direção correta”, afirmou Obama de
um palco montado no ginásio de
esportes da Universidade Estadual de Cleveland. Metade da
plateia estava vazia.
A escolha do Estado não foi aleatória.Naeleiçãode meiodemandato, como a que ocorre amanhã, Ohio é considerado um termômetro. O resultado local dará
amedidadasdificuldadesechances de Obama conseguir sua reeleição em 2012. Ohio também é o
reduto do principal adversário
deObamanoCongresso,odeputado John Boehner, que deverá
serreeleito eassumira presidência da Câmara.
Atual líder da minoria republicananaCâmara,Boehnermobilizousuabancadacontra aaprovação das reformas dos planos de
saúde e do setor financeiro, do

Palin chama
de ‘bastardos’
repórteres da CBS
● Em mais um ataque contra a

imprensa, a líder do movimento
Tea Party, Sarah Palin, insultou
jornalistas da rede de televisão
CBS e os culpou pela queda nas
pesquisas do seu favorito na eleição para o Senado no Estado do
Alasca, Joe Miller. Segundo Palin, os repórteres da rede seriam
“bastardos corruptos”.
Em entrevista para a Fox
News, canal de televisão conservador do qual ela é comentarista,
Palin disse ter recebido o filme
de uma “conspiração” organizada por repórteres da CBS em um
comício de Miller, na quinta-feira.
Eles teriam tentado encontrar
uma criança molestada no evento, acusou. Palin frequentemente
acusa a imprensa de apoiar as
causas “liberais”. / D. C. M.

Despedida. Obama cumprimenta eleitores em Ohio, última cidade a visitar na campanha pelo Congresso: eleição é amanhã
pacote de estímulo econômico e
atémesmoda extensão da vigência do seguro desemprego. Como presidente da Casa, deverá
criarosobstáculospossíveisafuturas propostas do Executivo,
comoofimda redução deimpostosparaafatiamais ricada populaçãoeaadoçãodebenefíciostributários permanentes para a
classe média.

Votação corrói maioria
democrata no Senado
CLEVELAND, EUA

Com a maioria na Câmara dos
Deputadosjá consideradaperdida, o Partido Democrata espera
preservar pelo menos a maior
partedas cadeiras noSenado nas
eleições legislativas de amanhã.
A eleição de meio de mandato
é tradicionalmente considerada

como um referendo do governo.
Nesteanoderecuperaçãoeconômica lenta e desemprego elevado, a tendência é que o presidente Barack Obama sofra uma derrota comparável à de Bill Clinton, em 1994.
Atualmente controlado pelos
democratas, o Senado é a instância legislativa que decide as polí-

Embora mais contido nos ataques a Boehner que na visita anterioraOhio,em setembro,Obama não se esqueceu do oponente. “Ele diz que seu objetivo é
vencer a eleição e bater em mim.
Essa é a mentalidade.”
Apoio de Biden. Como objetivo
primordial, Obama tentou estimularos democratasacompare-

ticas comercial, exterior e de defesa dos EUA. Nesta eleição, 34
de suas 100 cadeiras então em
jogo. Para tornar-se majoritário,
o Partido Republicano precisa
de mais dez vagas.
As pesquisas eleitorais mostram que republicanos conquistarãoseguramente quatrocadeiras – em Wisconsin, Dakota do
Norte, Indiana e Arkansas, o Estado de Clinton. Mas, as sondagensindicamtambémqueperderá em regiões onde o Partido Democrata é sólido, como Califórnia,Connecticut,DelawareeVir-

cer às urnas amanhã. A desmotivação do eleitorado cativo é a
principal ameaça à reeleição do
governador Ted Strickland e da
escolha de Lee Fisher para o Senado, além dos candidatos a deputado.
Conformeamédia das pesquisas de intenção de votos calculada pelo Real Clear Politics, Fisher conta com 37%, enquanto

seuadversário, odeputado republicano Robert Portman, tem
55%. Strickland, com 45,2%, está
empatadocomorepublicano John Kasich, com 48%.
Para essa ofensiva final, Obama trouxe o vice-presidente Joe
Biden. No dia anterior, o ex-presidente Bill Clinton conduziu
um comício em apoio a Strickland e à reeleição também do

deputado John Boccieri na cidade de Canton.
O presidente americano insistiuqueseu governo afastouo riscode umasegunda recessão. Como um apelo, argumentou ser
eficaz a estratégia da Casa Branca para tornar o país o “número
1” da economia mundial e trazer
de volta os empregos transferidos para a China.

ginia Ocidental.
Em outros cinco – Nevada,
Pensilvânia,Colorado,Washington e Illinois, o reduto de Obama
–,republicanos estãoemempate
técnico com democratas.

Dentre essas disputas acirradas, a eleição em Nevada traz um
componente significativo. O senador Harry Reid, que compete
por sua quinta reeleição, é o
atual líder da maioria na Casa e
amigo do presidente Obama.
Reid concorre com Sharron Angle, um dos expoentes do Tea
Party, braço da ultra direita do
Partido Republicano. Mesmo
que ganhe em todos esses cinco
Estados, os republicanos não terão conseguido a maioria.
Mas, de acordo com o instituto independente Cook Political

Report,democratasdeverãoperder de 50 a 60 cadeiras na Câmara dos Deputados e, portanto, o
controle sobre a Casa.
Oresultado enviaráaObama a
clara mensagem de que o eleitorado não está contente com medidas adotadas pelo seu governo. Descontadas as máximas radicais do Tea Party, as preocupações recorrentes de eleitores
concentraram-se em temas comoodéficitfiscaleadívidapública, além da ação para estimular a
geração de empregos e reaquecer a economia. / D. C. M.

● Comediantes fazem
comício pela ‘sanidade’

Jon Stewart e Stephen Colbert,
dois ícones da comédia política
americana, realizaram ontem um
grande comício em Washington
pedindo ‘sanidade’ aos políticos

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A6.
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Aviões seriam o alvo
de pacotes-bomba
Explosivos interceptados
na Grã-Bretanha e em
Dubai deveriam derrubar
aeronaves, diz chefe de
inteligência dos EUA
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Os pacotes-bomba interceptados em Dubai e na Grã-Bretanha
teriam por objetivo derrubar os
aviões cargueiros que os transportavam, afirmou ontem John
Brennan, principal assessor de
contraterrorismo do presidente
dos EUA, Barack Obama. O premiê britânico, David Cameron,
já havia indicado essa possibilidade no sábado.
“Estamos avaliando a possibilidade de que essas bombas fossem detonadas no caminho até
assinagogas –dentrodasaeronaves – ou em seus destinos finais”, afirmou Brennan em entrevista à rede de TV CBS. Os pacotes transportados pela UPS tinhamcomodestinoduassinago-

gas em Chicago, de acordo com
autoridades americanas.
A empresa Qatar Airways informou ontem que um dos pacotes-bomba foi levado em um
avião de passageiros da companhia de Sanaa (capital iemenita)
para Doha, colocando em risco a
vidadecentenasdepessoasabordo. Em seguida, o artefato foi colocado em um cargueiro com
destino a Dubai, onde acabou
sendo interceptado.
Umaestudante esuamãe, acusadas de terem enviado os pacotes, foram detidas no sábado por
autoridades iemenitas. A política cercou a residência das duas,
acusadasdeintegraremaAl-Qaeda da Península Arábica.
A mãe da estudante foi liberada no sábado. A garota acabou
solta ontem, sob condição de
que se apresentasse às autoridades quando solicitado. Elas negam envolvimento no caso.

