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Os republicanos
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Democratas tentam
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Proposta define limite
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do efeito estufa
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para que filhos de imi-
grantes ilegais tenham
acesso a universidade
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Meio ambiente

Imigração

Como fica

H á anos, a eleição do presiden-
te Barack Obama chegou
muito além da costa dos
EUA, causando – sobretudo

entre os europeus – euforia. Acreditava-
se 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 al-
guns do fã-clube internacional de Oba-
ma a pensar diferente.

A derrota dos democratas, a perda de
seu controle sobre a Câmara e a redução
de sua maioria no Senado podem ter
feito com que muitos estrangeiros pon-
derassem 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 intros-
pectiva e distraída, dada ao protecionis-
mo em relação ao exterior, ao mesmo
tempo em que manobra na frente do-
méstica os republicanos.

“Depois do Obama candidato e do
Obama orador, agora é o Obama políti-
co que assumirá o palco”, disse Pierre
Rousselin, colunista do jornal Le Figaro.

Ou, nas palavras do especialista em
assuntos exteriores George Friedman,
“a mudança substancial no papel desem-
penhado pelos EUA no mundo que os
europeus e os eleitores de Obama vis-
lumbraram não se materializou. A dis-
tância 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 assentamen-
tos israelenses na Cisjordânia aos arse-
nais nucleares da Rússia, o rearranjo
nas relações de poder em Washington
deixou muitos se perguntando se ele-
mentos centrais da política externa
americana teriam agora fugido do alcan-
ce de Obama. Por mais que líderes ame-
ricanos enfraquecidos em casa tradicio-
nalmente busquem triunfos no exte-
rior, analistas de muitos países pare-
cem duvidar das promessas redentoras
de Obama para o Iraque e o Afeganistão
– que representam questões de impor-
tância central para os aliados dos EUA.

“As eleições americanas são impulsio-
nadas principalmente pelas preocupa-
ções domésticas, mas seu resultado
tem ramificações em todo o mundo”,
escreveu Bruce Stokes, do German Mar-
shall Fund, em Washington. “Isso nun-
ca ficou mais evidente do que na sequên-
cia” 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 conhe-
cidos os resultados das eleições nos
EUA, a comissão internacional da Du-
ma (Parlamento russo) recuou na sua
recomendação de ratificação do novo
Tratado para a Redução do Armamento
Estratégico (Start, em inglês) com Wa-
shington. Isso porque muitos russos te-

mem que os republicanos – que se opu-
seram ao tratado – dispõem agora de
maior influência.

Apesar de a recomendação da comis-
são ser principalmente simbólico, foi
uma indicação importante das preocu-
pações do Kremlin. Konstantin Kosa-
chyov, presidente da comissão da Du-
ma, disse que se o Senado não for capaz
de ratificar o tratado antes que o Con-
gresso volte do recesso com seus novos
membros em janeiro, “será muito mais
difícil para o presidente Obama condu-
zir sua política externa, classificada co-
mo ‘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, insistiu para que legislado-
res americanos recém-eleitos apoiem a
não proliferação e se oponham ao que
ele chamou de “unilateralismo america-
no nos moldes do que vimos no governo
anterior, do presidente Bush”.

Muitos preveem uma virada igual-
mente profunda com relação ao Orien-
te Médio, permitindo que o governo di-
reitista de Israel siga resistindo à pres-
são pelo congelamento da expansão
dos assentamentos na Cisjordânia. “A
expressiva chegada de tantos deputa-
dos e senadores inclui dezenas de ami-
gos 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, legisla-
dor vinculado à ala da direita do Parti-
do Likud, do primeiro-ministro israe-
lense, Binyamin Netanyahu.

Como a maioria das previsões de
mudança radical em Washington, tal
argumento teve seus opositores.
“Qualquer expectativa de que Oba-
ma se mostrará fraco demais ou mar-
cado demais para dar continuidade a
uma política progressista em relação
ao conflito palestino-israelense será
provavelmente frustrada”, disse Ma-
rk Heller, do Instituto de Estudos de
Segurança Nacional da Universidade
de Tel-Aviv. Com efeito, o político
palestino Yasser Adeb Rabbo disse
que os palestinos “não serão afeta-
dos pelo resultado dessas eleições”.

Mas as provas disso serão vistas na
prática. “O verdadeiro jogo começa
agora, e o seu tabuleiro é a 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
EUA com Israel tem repercussões re-
gionais de alcance muito maior, parti-
cularmente em relação ao Irã, onde
alguns comentaristas acreditam que
o impacto de um Congresso mais
aguerrido provocará a erosão do frá-
gil consenso transatlântico nas ques-
tões de diplomacia e das sanções ao
país. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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A primeira de muitas batalhas que se-
rão travadas entre a Casa Branca e o
Congresso nos próximos dois anos
ocorrerá daqui a poucas semanas, e

deve envolver um dos temas que mais desper-
ta as emoções e a polêmica entre os america-
nos: os cortes nos impostos. Apesar de o pre-
sidente Barack Obama e os líderes republica-
nos terem falado ontem num espírito de con-
cessões mútuas, os dois lados situam-se em
extremidades opostas com relação à questão
dos impostos, e a data-limite – 31 de dezem-
bro – 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 milio-
nários e bilionários.

Um dos principais republicanos da Câma-
ra, Mike Pence – provável postulante à candi-
datura do partido nas eleições presidenciais
de 2012 –, defendeu ontem que não fazia sen-
tido aumentar os impostos no clima econô-
mico atual. “Não sei se há prioridade maior
do que evitar que americanos vejam aumen-
tos 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 te-
rão o controle da Câmara, só tomará posse
em janeiro. Com o republicano John Boeh-
ner substituindo Nancy Pelosi na presidên-
cia da Câmara e os republicanos assumindo
cadeiras nas comissões do Congresso, eles
poderão se lançar numa campanha de guerri-
lha contra a Casa Branca.

Com o fim da maioria democrata na Câma-
ra e a redução de sua maioria no Senado, os
republicanos estão agora em posição de blo-
quear toda e qualquer proposta de lei que seja
apresentada por Obama. Mas o presidente
dispõe de suas próprias armas: ele pode res-
ponder com o veto a qualquer proposta de lei
republicana que seja aprovada no Congresso.
O resultado seria uma completa estagnação
do governo.

Numa entrevista coletiva convocada às
pressas ontem, Boehner falou em “fazer con-
cessões” – com isso, ele quis dizer que Oba-
ma terá de abrir mão de boa parte da sua pau-
ta. O futuro presidente da Câmara disse que
ele e seus colegas passariam as próximas se-
manas elaborando planos para quando assu-
mirem o Congresso. Sua prioridade o será
desmantelar a reforma do sistema de saúde
que Obama conseguiu aprovar.

Republicanos têm trabalhado na sua estra-
tégia durante os últimos meses numa série de
retiros pelo país. Eles enunciaram seus pla-
nos num documento intitulado “Pledge to
America” (Compromisso com os EUA), resu-
mido ontem por Boehner: desmantelar o que
ele chamou de “pauta Obama-Pelosi”. /
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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

Projetos
de Obama
devem ficar
paralisados
Propostas para imigração e ambientes serão
bloqueados por nova maioria republicana

Orçamento será
a 1ª batalha entre
oposição e governo
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Com a vitória republicana nas
eleições legislativas, o presi-
dente dos Estados Unidos, Ba-
rack Obama, tenta agora pou-
par o que puder de sua agenda
de governo do revés conserva-
dor. Sua atenção está voltada
para a preservação da reforma
dos planos de saúde, a sobrevi-
da de seu projeto de desenvol-
vimento do setor de energia
limpa e a adoção de incentivos
fiscais para aquecer a econo-
mia.

Embora o tom da Casa Branca
seja de negociação e boa vontade
em receber as ideias republica-
nas, o conflito no Congresso já
está instalado, com os democra-
tas em posição bem mais vulne-
rável.

Com a posse do novo Congres-
so, em janeiro, algumas promes-
sas de campanha de Obama não
terão mais chances de aprova-
ção. 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 limi-
tes de emissões de gases do efei-
to estufa e cria um mercado de
crédito de carbono, dificilmente
será aprovado por um Senado
com maior participação republi-
cana.

Obama estará fora do país en-
tre hoje e dia 14, quando conclui-
rá uma jornada pela Ásia. Mas, já
marcou para o próximo dia 18
uma primeira rodada de negocia-
ções com os republicanos John
Boehner, futuro presidente da
Câmara dos Representantes, e
Mitch McConnell, líder da oposi-

ção no Senado. Além da tentati-
va de preservar a reforma dos pla-
nos de saúde, aprovada pelo Con-
gresso no primeiro semestre, ele
tratará de questões urgentes na
pauta do governo, como a redu-
ção do peso dos tributos nesta
época de crise, a prorrogação do
seguro-desemprego e o Orça-
mento de 2011.

Esses temas serão discutidos
neste final de ano no chamado
lame duck (pato manco), as pen-
dências do Congresso no final
do mandato legislativo. Nessas
discussões, a Câmara manterá
sua atual composição, com maio-
ria democrata. Mas a dificuldade
da Casa Branca será atrair os de-
putados que não conseguiram
ser reeleitos para essas vota-
ções. No Senado, haverá a posse
imediata de três novos senado-
res, para cadeiras vagas. Um dos
novos senadores, republicano,
ocupará o assento antes reserva-
do a um democrata.

Neste momento, interessa a
Obama aprovar no lame duck
sua proposta de redução de im-
posto para a classe média e para
as pequenas e médias empresas
e desmontar a defesa dos republi-
canos à extensão de benefício fis-
cal apenas para os contribuintes
mais ricos, cuja vigência termina
em 31 de dezembro. Também se
concentrará na segunda prorro-
gação 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 de-
zembro, esse documento terá de
ser novamente prorrogado ou
substituído por outro. Se conse-
guir estender sua vigência, com
as reduções de impostos aprova-
das, os democratas entregarão
aos republicanos o Congresso e
a missão de reduzir o déficit pú-
blico.
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Enfraquecido. Obama fala em reunião na Casa Branca: confronto iminente

● Mulheres
em baixa
O novo Con-
gresso ameri-
cano terá me-
nos mulheres.
No senado, o
número baixou
de 17 para 15,
num total de
100. Na Câma-
ra dos Deputa-
dos, foi de 73
para 70, num
total de 435
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