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Mídia dos EUA
quase ignorou
visita ao Brasil

‘Não posso responder
pelo passado’, diz Obama

Gabriel Manzano

O que precisava ser feito foi fei-
to: recriar um clima favorável e
sinalizar as relações entre Brasil
e Estados Unidos numa direção
que interessa aos dois lados. Es-
sa avaliação, de que “vale o sim-
bolismo” da visita, e não tanto
discursos ou acordos na econo-
mia, é partilhada por vários estu-
diosos da política externa. “Ha-
via um estranhamento e a via-
gem alterou o clima”, resume a
professora Maria Hermínia Ta-

vares, do Instituto de Relações
Internacionais (IRI) da USP.
“Valeu a sinalização de novas di-
reções, feita por Obama. Pois a
política real dos EUA é um outro
mundo”, acrescenta Reginaldo
Nasser, que ensina Política Inter-
nacional na PUC-SP.

E o professor Antonio Carlos
Lessa, do Instituto de Relações
Internacionais da UnB, em Brasí-
lia, sintetiza: “Foi feito simples-
mente o que era preciso: normali-
zar as relações entre os dois”.

A passagem de Obama pelo

Brasil, para Maria Hermínia, te-
ve um único detalhe negativo:
“Podia ser melhor se ele não ti-
vesse autorizado o envolvimen-
to americano no ataque à Líbia
justamente num país que se abs-
teve de votar esse ataque, no
Conselho de Segurança da
ONU”. De concreto, acrescenta,
“há mais boa vontade para levar
adiante discussões comerciais.
Mas não só as comerciais”.

Antonio Carlos Lessa, da UnB,
confessa que “esperava mais” de
Obama na questão do assento

permanente do Brasil no CS da
ONU. “Pelo menos uma posição
tão avançada quanto a que a Ín-
dia conseguiu – o que não aconte-
ceu”. Os acordos comerciais,
destaca ele, “foram pequenos, so-
bre assuntos pequenos. De im-
portante ficou o processo”.

Ceticismo. Reginaldo Lessa, da
PUC paulista, se diz cético quan-
to a viagens e encontros desse
tipo entre líderes nacionais.
“Um dia, se puder, vou fazer um
levantamento para saber quan-
do alguma viagem dessas resul-
tou em uma novidade importan-
te”, brinca o professor.

“A vida real, política e econô-

mica, nos EUA, transcorre num
plano bem diverso. Lá existe um
Congresso com força para dizer
não a um presidente, coisa que
aqui não se vê”, lembra ele. As-
sim, atos e decisões da adminis-
tração passam por muitos lob-
bies e comissões antes de se
transformarem em decisões.
Lessa menciona o belo discurso
que Obama fez no Cairo, em
2009. “O que se viu depois? Que
os EUA continuaram apoiando
Mubarak.” Ele menciona ainda
Jesse Helms, presidente do Sena-
do nos anos 90, “que negava em
Washington, no dia seguinte, coi-
sas que Bill Clinton estava nego-
ciando em sua visita ao Brasil.”

Especialistas destacam apenas ‘o novo clima’
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EUA creem
que lobby
pró-Boeing
deu certo
Na véspera da visita de Obama chegou às
mãos de Dilma carta do Senado americano

● Em 2016
Barack Obama se despediu on-
tem do País com a expectativa de
voltar ao Brasil para a Copa do
Mundo, a Olimpíada e o carnaval.
O convite foi feito pelo governa-
dor fluminense, Sérgio Cabral.

‘Excelent’. Obama e Michelle embarcam no Rio rumo ao Chile: assessores fizeram avaliação positiva do encontro com Dilma

FABIO MOTTA/AEDay after

SANTIAGO

O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, não conse-
guiu motivar a plateia do Centro
Cultural da Casa da Moeda com
o “emblemático” discurso para a
América Latina. A Casa Branca
esperava obter uma calorosa aco-

lhida à menção da transição de-
mocrática do Chile como um
exemplo e tornar esse discurso
tão célebre quanto sua fala no
Cairo ao mundo árabe, em 2009.
A reação foi contrária. Minutos
antes, em entrevista ao lado do
presidente chileno, Sebastián
Piñera, Obama havia se recusa-

do a fazer mea culpa pelo apoio
dos Estados Unidos ao golpe de
Estado de 1971.

“A história das relações entre
os EUA e a América Latina foi,
por várias vezes, extremamente
pedregosa. Não posso falar por
todas as políticas do passado”,
desconversou Obama, no pátio
do palácio onde o então presiden-
te Salvador Allende foi morto e
substituído pelo ditador Augus-
toPinochet. “Posso falar das polí-
ticas do presente e do futuro.”

O apoio dos EUA a Pinochet

está no topo da agenda política
do Chile, motivada pelos 40
anos do golpe. O senador socia-
lista Juan Pablo Letelier afirma-
ra que seria essencial um pedido
de desculpas de Obama. Ele é fi-
lho de Orlando Letelier, chance-
ler de Allende assassinado em
1976, no exílio em Washington,
por agentes de Pinochet.

Esse não foi o único constran-
gimento de Obama. Ainda na en-
trevista, o próprio Piñera o pro-
vocou a fazer aprovar no Con-
gresso americano os acordos de

livre comércio firmados com a
Colômbia e o Panamá, ainda pen-
dentes. Piñera acentuara o dese-
jo de ver aperfeiçoado o acordo
entre Chile e EUA, dos anos 90.

No discurso, Obama admitiu o
fatode os EUA terem “criado pro-
blemas” na América Latina, com
base em “escolhas equivoca-
das”. E lembrou que países como
Brasil e Peru fizeram reformas di-
fíceis, mas necessárias. “Não há
mais o estereótipo da região em
conflito perpétuo e em um ciclo
de pobreza sem fim.” / D.C.M.

Denise Chrispim Marin
ENVIADA ESPECIAL / SANTIAGO

Os Estados Unidos acreditam
ter começado a virar o jogo fa-
vorável à França no processo
de compra de caças para a For-
ça Aérea Brasileira (FAB). Na
sexta-feira, véspera do encon-
tro entre os presidentes Dil-
ma Rousseff e Barack Obama,
os líderes dos dois partidos
americanos no Senado envia-
ram ao governo brasileiro car-
ta conjunta na qual expressa-
ram apoio à venda dos aviões
Boeing F-18 Super Hornet.

No texto, democratas e repu-
blicanos indicaram que o contra-
to e a oferta de transferência de
tecnologia não sofrerão mudan-
ças posteriores. A informação
foi confirmada por duas autori-
dades do governo americano.

Segundo essas fontes, coube à
própria Dilma levantar a ques-
tão na conversa com Obama. A
presidente introduziu o tema
quando abordava a necessidade
de os dois países iniciarem um
diálogo sobre a modernização
do comércio bilateral, adotando
uma “visão de futuro”. A compra
de caças, explicou Dilma, pode-
ria representar um meio de Bra-
sil e EUA explorarem interesses
específicos e construírem uma
relação concreta também em
transferência de tecnologia e ca-
pacitação de recursos humanos.

Na conversa, Obama insistiu
com a brasileira na decisão de
conceder ao Brasil o mesmo tra-
tamento dado aos principais alia-

dos dos EUA, como Reino Unido
e Austrália, nos contratos de ven-
da de aviões de combate e de ou-
tros equipamentos militares.

Obama já contava com a carta
dos dois líderes no Senado – o
democrata Larry Reed e o repu-
blicano Mitch McConnell – devi-
damente entregue ao gabinete
de Dilma no dia anterior. “Toma-
ra que esse jogo realmente vire.

É óbvio que as pessoas encarre-
gadas de estudar os três concor-
rentes consideram o Super Hor-
net o melhor”, afirmou, referin-
do-se ao único dos caças ampla-
mente testado em combate.

Aberto há mais de dez anos, o
processo está suspenso – o gover-
no brasileiro alega não haver con-
dições orçamentárias neste ano
para a definir a compra.

Em setembro de 2009, em
uma surpreendente declaração,
o então presidente Luiz Inácio
Lula da Silva disse, na véspera da
visita oficial do presidente da
França, Nicolas Sarkozy, ao Bra-
sil, que as negociações com a
francesa Dassault para a compra
dos Rafale estavam “avançadas”
e que o governo chegaria a um
acordo com o país. Com isso,

deu um sinal forte de que o F-18 e
o Grippen, da sueca Saab, ha-
viam perdido a disputa.

‘Sucesso’. De acordo com a
mesma autoridade americana, o
encontro entre os presidentes
foi “excelente” e a primeira visi-
ta de Obama ao Brasil, “um su-
cesso”. Em sua avaliação, ambos
estabeleceram “uma relação
bem definida”, baseada nas con-
vergências, e um jeito próprio de
dialogar. Trata-se de algo que
Obama e Lula não conseguiram
ao longo dos últimos dois anos.
Antes, Lula havia mantido bom
diálogo com George W. Bush. Po-
rém, a relação mais afinada se
deu entre Fernando Henrique
Cardoso e Bill Clinton. “O mais
importante desse encontro foi
notar o claro interesse da presi-
dente Dilma em estabelecer
uma relação diferente com os
EUA, com base em uma agenda
de futuro, na qual a educação e a
inovação tecnológica estão no
centro do diálogo.”

Pedro Dantas / RIO

N o dia seguinte à visi-
ta de Barack Oba-
ma, a Cidade de
Deusretomou aroti-

na. O lixo está de volta às ruas
e a favela volta a viver seus pro-
blemas, como a tensão entre
moradores e policiais. Na Rua
Israel, em frente à sede da
Fundação da Infância e da Ju-
ventude (FIA), que recebeu a
visita de Obama, o lixo voltou
a se acumular na rua, para o
desgosto do comerciante Ed-
valdo dos Santos, de 39 anos.

“Isso parece que nunca vai
mudar. Já colocamos placas
para sinalizar que não é o local
certo para despejar o lixo, mas
não adianta”, lamentou San-

tos, que engrossa o coro dos oti-
mistas sobre o futuro da Cidade
de Deus. “Agora, os olhos do mun-
do estão voltados para a comuni-
dade, porque recebemos o presi-
dente americano”, opinou ao la-
do do monte de sacolas com lixo
orgânico, madeiras e plásticos.

Entre os vizinhos, que tenta-
ram ver o homem mais poderoso
do mundo durante a visita de 33
minutos, a decepção era grande.
“Fiquei muito chateada. Limpa-
ram e pintaram tudo aqui e ele
não veio brincar com as crianças
que estavam na quadra”, disse Ja-
nice Alves de Souza, de 42 anos.
Moradora de uma pequena casa
em frente a um rio assoreado pe-
lo lixo e transformado em valão,
ela sonha. “Dizem que muita coi-
sa vai mudar. Falam que vão

transformar a comunidade em
um condomínio e fechar o valão.
Aqui é um lugar nobre e chique.
Não me sinto favelada. Somos vi-
zinhos da Barra da Tijuca”, afir-
mou referindo-se ao bairro dos
ricos emergentes na zona oeste.

Enquanto o Serviço Secreto, o
Exército e a Polícia Federal dis-
cutiam a segurança de Obama, o
comandante das Unidades de Po-

lícia Pacificadora, coronel Rob-
son Rodrigues, passou a véspera
da visita do presidente america-
no mergulhado em reuniões com
líderes comunitários e policiais
na favela.

Ele definiu os últimos ajustes
para o uso de armas não letais
(spray de pimenta, balas de borra-
cha e granadas de luz e som) no
policiamento da comunidade. As

abordagens agora serão filma-
das pelos policiais. As mudan-
ças ocorreram depois que no
carnaval um morador foi es-
pancado e um grupo de poli-
ciais da UPP atirou para o alto
durante o tumulto em uma
festa na favela. A cena foi fil-
mada por um fotógrafo que
mora na comunidade e os poli-
ciais foram afastados.

CIDADE DE DEUS
DESFAZ CENÁRIO
Após visita de presidente dos EUA, lixo volta às
ruas e comunidade retoma a rotina de problemas

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O início das ações militares dos
EUA seus aliados na Líbia ofus-
cou a viagem do presidente Ba-
rackObamaaoBrasil.Avisitaqua-
se não teve repercussão na im-
prensa americana – bem diferen-
te de quando o Obama esteve na
Índia e na China.

As principais redes de TV mos-
traram a praia de Copacabana ao
fundo para comentar as declara-
ções de Obama sobre os ataques
à Líbia. O site Politico.com ironi-
zou os esforços da Casa Branca
para atrair a atenção da mídia
americana para as relações com o
Brasil.

Todos estavam interessados
apenas no que Obama falaria da
Líbia. A mídia dos EUA criticou o
presidente por ter viajado à Amé-
rica do Sul com o início dos bom-
bardeios à Líbia e a crise criada
pelo terremoto no Japão.

Senão. Maria Hermínia:
‘Podia ser melhor, sem Líbia’

Como sempre. No dia seguinte, lixo volta a se acumular diante da sede de fundação visitada por Obama
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