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Projetos
de Obama
devem ficar
paralisados
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Orçamento será
a 1ª batalha entre
oposição e governo

A

Propostas para imigração e ambientes serão
bloqueados por nova maioria republicana
Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Com a vitória republicana nas
eleições legislativas, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tenta agora poupar o que puder de sua agenda
de governo do revés conservador. Sua atenção está voltada
para a preservação da reforma
dos planos de saúde, a sobrevida de seu projeto de desenvolvimento do setor de energia
limpa e a adoção de incentivos
fiscais para aquecer a economia.
Embora o tom da Casa Branca
sejade negociação e boa vontade
em receber as ideias republicanas, o conflito no Congresso já
está instalado, com os democratas em posição bem mais vulnerável.
ComapossedonovoCongresso, em janeiro, algumas promessas de campanha de Obama não
terão mais chances de aprovação. A reforma ampla do sistema
de imigração, no qual a Casa
Branca vinha trabalhando, está
nessa lista. O projeto de lei sobre
Cap-and-Trade, que impõe limites de emissões de gases do efeito estufa e cria um mercado de
crédito de carbono, dificilmente
será aprovado por um Senado
com maior participação republicana.
Obama estará fora do país entre hoje e dia 14, quando concluirá uma jornada pela Ásia. Mas, já
marcou para o próximo dia 18
umaprimeirarodada denegociações com os republicanos John
Boehner, futuro presidente da
Câmara dos Representantes, e
MitchMcConnell,líder daoposi-

ção no Senado. Além da tentativadepreservarareformadosplanosdesaúde,aprovadapeloCongresso no primeiro semestre, ele
tratará de questões urgentes na
pauta do governo, como a redução do peso dos tributos nesta
época de crise, a prorrogação do
seguro-desemprego e o Orçamento de 2011.
Esses temas serão discutidos
neste final de ano no chamado
lame duck (pato manco), as pendências do Congresso no final
do mandato legislativo. Nessas
discussões, a Câmara manterá
suaatualcomposição,commaioria democrata. Mas a dificuldade
da Casa Branca será atrair os deputados que não conseguiram
ser reeleitos para essas votações. No Senado, haverá a posse
imediata de três novos senadores, para cadeiras vagas. Um dos
novos senadores, republicano,
ocupará o assento antes reservado a um democrata.
Neste momento, interessa a
Obama aprovar no lame duck
sua proposta de redução de imposto para a classe média e para
as pequenas e médias empresas
edesmontaradefesadosrepublicanosàextensãodebenefíciofiscal apenas para os contribuintes
mais ricos, cuja vigência termina
em 31 de dezembro. Também se
concentrará na segunda prorrogação do orçamento de 2010.
O ano fiscal de 2011, nos EUA,
começou em 1.º de outubro sob a
vigência do orçamento do ano
anterior. Ou seja, está valendo
uma peça de ficção. Até 3 de dezembro, esse documento terá de
ser novamente prorrogado ou
substituído por outro. Se conseguir estender sua vigência, com
asreduções de impostos aprovadas, os democratas entregarão
aos republicanos o Congresso e
a missão de reduzir o déficit público.
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para 70, num
total de 435

primeira de muitas batalhas que serão travadas entre a Casa Branca e o
Congresso nos próximos dois anos
ocorrerá daqui a poucas semanas, e
deveenvolver umdostemasquemaisdesperta as emoções e a polêmica entre os americanos: os cortes nos impostos. Apesar de o presidente Barack Obama e os líderes republicanos terem falado ontem num espírito de concessões mútuas, os dois lados situam-se em
extremidades opostas com relação à questão
dos impostos, e a data-limite – 31 de dezembro – está se aproximando.
Os republicanos querem preservar todos
os cortes nos impostos feitos no governo
George W. Bush. Obama não vê motivo para
isentar de contribuição os americanos milionários e bilionários.
Um dos principais republicanos da Câmara, Mike Pence – provável postulante à candidatura do partido nas eleições presidenciais
de 2012 –, defendeu ontem que não fazia sentido aumentar os impostos no clima econômico atual. “Não sei se há prioridade maior
do que evitar que americanos vejam aumentos nos impostos em janeiro”, disse.
Esta batalha será travada nas semanas que
restam ao Congresso – que as eleições desta
semana transformou em um pato manco. A
nova legislatura, na qual os republicanos terão o controle da Câmara, só tomará posse
em janeiro. Com o republicano John Boehner substituindo Nancy Pelosi na presidência da Câmara e os republicanos assumindo
cadeiras nas comissões do Congresso, eles
poderão se lançar numa campanha de guerrilha contra a Casa Branca.
Com o fim da maioria democrata na Câmara e a redução de sua maioria no Senado, os
republicanos estão agora em posição de bloqueartoda equalquer propostade leique seja
apresentada por Obama. Mas o presidente
dispõe de suas próprias armas: ele pode responder com o veto a qualquer proposta de lei
republicanaque seja aprovadano Congresso.
O resultado seria uma completa estagnação
do governo.
Numa entrevista coletiva convocada às
pressas ontem, Boehner falou em “fazer concessões” – com isso, ele quis dizer que Obama terá de abrir mão de boa parte da sua pauta. O futuro presidente da Câmara disse que
ele e seus colegas passariam as próximas semanas elaborando planos para quando assumirem o Congresso. Sua prioridade o será
desmantelar a reforma do sistema de saúde
que Obama conseguiu aprovar.
Republicanos têm trabalhado na sua estratégiaduranteos últimos mesesnuma sériede
retiros pelo país. Eles enunciaram seus planos num documento intitulado “Pledge to
America”(Compromissocom osEUA),resumido ontem por Boehner: desmantelar o que
ele chamou de “pauta Obama-Pelosi”. /
TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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Derrota ameaça distanciar EUA do mundo
Da Rússia à Alemanha,
Israel e Cisjordânia, políticos
e analistas temem que a
guindada republicana no
Congresso afaste Washington
dos problemas globais
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H

á anos, a eleição do presidente Barack Obama chegou
muito além da costa dos
EUA, causando – sobretudo
entreos europeus–euforia. Acreditavase que a política americana embarcara
numa mudança nova e duradoura após
os anos do governo George W. Bush.
Foi necessária a eleição legislativa desta
semana para finalmente convencer alguns do fã-clube internacional de Obama a pensar diferente.
A derrota dos democratas, a perda de
seu controle sobreaCâmara ea redução
de sua maioria no Senado podem ter
feito com que muitos estrangeiros ponderassem se a mão aberta do presidente
recém-empossado – estendida ao Irã, à
Rússia e ao Oriente Médio – se fechará,
dando lugar a uma Casa Branca introspectiva e distraída, dada ao protecionismo em relação ao exterior, ao mesmo
tempo em que manobra na frente doméstica os republicanos.
“Depois do Obama candidato e do
Obama orador, agora é o Obama político que assumirá o palco”, disse Pierre
Rousselin, colunista do jornal Le Figaro.
Ou, nas palavras do especialista em
assuntos exteriores George Friedman,
“amudançasubstancialnopapeldesempenhado pelos EUA no mundo que os
europeus e os eleitores de Obama vislumbraram não se materializou. A distância entre o que Obama disse e o que
realmente ocorreu é grande a ponto de
moldar as percepções globais”.
A mudança de atitude dos estrangei-

ros não é superficial. Dos assentamentos israelenses na Cisjordânia aos arsenais nucleares da Rússia, o rearranjo
nas relações de poder em Washington
deixou muitos se perguntando se elementos centrais da política externa
americanateriamagorafugidodo alcance de Obama. Por mais que líderes americanosenfraquecidosem casatradicionalmente busquem triunfos no exterior, analistas de muitos países parecem duvidar das promessas redentoras
de Obama para o Iraque e o Afeganistão
– que representam questões de importância central para os aliados dos EUA.
“Aseleiçõesamericanas sãoimpulsionadas principalmente pelas preocupações domésticas, mas seu resultado
tem ramificações em todo o mundo”,
escreveuBruce Stokes,do GermanMarshall Fund, em Washington. “Isso nuncaficoumaisevidentedoquena sequência” das eleições legislativas realizadas
nesta semana.
Alguns temem o pior, enxergando
uma ameaça a dois temas em especial –
o controle de armamento em parceria
com a Rússia e o sempre difícil processo
de paz entre israelenses e palestinos.
Um primeiro sinal de alarme soou
quando, pouco depois de serem conhecidos os resultados das eleições nos
EUA, a comissão internacional da Duma (Parlamento russo) recuou na sua
recomendação de ratificação do novo
Tratado para a Redução do Armamento
Estratégico (Start, em inglês) com Washington. Isso porque muitos russos te-

mem que os republicanos – que se opuseram ao tratado – dispõem agora de
maior influência.
Apesar de a recomendação da comissão ser principalmente simbólico, foi
uma indicação importante das preocupações do Kremlin. Konstantin Kosachyov, presidente da comissão da Duma, disse que se o Senado não for capaz
de ratificar o tratado antes que o Congresso volte do recesso com seus novos
membros em janeiro, “será muito mais
difícil para o presidente Obama conduzir sua política externa, classificada como ‘reinício’ em relação à Rússia”.
Ecos de Bush. As preocupações vão
além da Rússia. Enquanto expressava
sua fé na continuidade do rumo atual da
política externa americana, o ministro
alemão das Relações Exteriores, Guido
Westerwelle,insistiuparaquelegisladores americanos recém-eleitos apoiem a
não proliferação e se oponham ao que
elechamou de“unilateralismoamericano nos moldes do quevimos no governo
anterior, do presidente Bush”.
Muitos preveem uma virada igualmente profunda com relação ao Oriente Médio, permitindo que o governo direitista de Israel siga resistindo à pressão pelo congelamento da expansão
dos assentamentos na Cisjordânia. “A
expressiva chegada de tantos deputados e senadores inclui dezenas de amigos fiéis a Israel, que tentarão frear as
políticas consistentemente dúbias e
ocasionalmente perigosas do presiden-

te Obama vistas nos últimos dois
anos”, disse Danny Danon, legisladorvinculadoàaladadireitadoPartidoLikud,doprimeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu.
Como a maioria das previsões de
mudança radical em Washington, tal
argumento teve seus opositores.
“Qualquer expectativa de que Obama se mostrará fraco demais ou marcado demais para dar continuidade a
uma política progressista em relação
ao conflito palestino-israelense será
provavelmente frustrada”, disse Mark Heller, do Instituto de Estudos de
SegurançaNacional da Universidade
de Tel-Aviv. Com efeito, o político
palestino Yasser Adeb Rabbo disse
que os palestinos “não serão afetados pelo resultado dessas eleições”.
Mas as provas disso serão vistas na
prática. “O verdadeiro jogo começa
agora, e o seu tabuleiro éa Palestina”,
disse Ari Shavit, colunista do jornal
Haaretz. Somente a criação de um
Estado palestino “viável” no prazo
de um ano “pode elevar o moral dos
autoproclamados liberais que
apoiam Obama”.
É claro que o relacionamento dos
EUAcomIsrael tem repercussõesregionaisdealcancemuitomaior,particularmente em relação ao Irã, onde
alguns comentaristas acreditam que
o impacto de um Congresso mais
aguerrido provocará a erosão do frágil consenso transatlântico nas questões de diplomacia e das sanções ao
país. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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