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● As razões de Bibi
A posição de Binyamin Netan-
yahu reflete a retórica da ex-
trema direita israelense, que
participa de sua frágil coalizão
de governo. Para essa corren-
te, a retirada dos 300 mil ju-
deus que vivem nos assenta-
mentos da Cisjordânia – cujo
crescimento demográfico está
diretamente ligado à política
de colonização do Estado is-
raelense desde 1967 – é inviá-
vel. Além disso, o retorno às
fronteiras pré-1967 colocaria
em risco a segurança dos is-
raelenses.

● As razões de Obama
A proposta de retorno às fron-
teiras anteriores a 1967 tem
como base a Resolução 242
da ONU, aprovada no mesmo
ano, e nos acordos entre pales-
tinos e israelenses de 1994 –
que admitem a possibilidade
de compensação territorial
em troca da manutenção de
alguns assentamentos.

Internacional

DES MOINES, EUA

Os republicanos moderados in-
tensificaram a procura por um
pré-candidato presidencial que
derrote os ultraconservadores
do Tea Party nas primárias do
partido, no ano que vem. A bus-
ca, que expõe o racha entre os
opositores do presidente demo-
crata, Barack Obama, sofreu um
duro golpe ontem, com a deci-
são de Mitch Daniels, governa-

dor do Estado de Indiana, de se
retirar da corrida.

A divisão no partido coloca
em lados opostos os conservado-
res do Tea Party e a ala ligada ao
setor empresarial, que dá apoio
financeiro à campanha. Vários
dos principais doadores republi-
canos faziam pressão para que
Daniels se lançasse pré-candida-
to. Com sua saída, as principais
apostas agora são em Jeb Bush,
ex-governador da Flórida e ir-
mão de George W. Bush, e Chris
Christie, governador de New Jer-
sey.

O objetivo é encontrar al-
guém com um forte histórico de
defesa da economia e com estatu-
ra política para derrotar Obama.
A jogada de bastidor está sendo

encarada como uma ofensa pelo
Tea Party, que defende um candi-
dato republicano que ataque o
establishment, como a deputada
Michele Bachmann, de Minneso-
ta, ou a ex-governadora do Alas-
ca Sarah Palin. Uma guerra con-
tra os doadores, porém, pode di-
minuir as chances de vitória do
partido.

A situação mostra a corrida
presidencial no Partido Republi-
cano completamente aberta. O
ex-governador de Massachu-
setts Mitt Romney é o favorito,
mas o apoio que ele dá ao siste-
ma de saúde de seu Estado – mui-
to parecido com o de Obama –
faz muitos conservadores fica-
rem com um pé atrás.

No vácuo de poder aparece o
Tea Party, que defende o Estado
mínimo, orçamentos equilibra-
dos e cortes de impostos. O mo-
vimento ganhou força nas elei-
ções de meio de mandato, em
2010, e tornou-se uma platafor-
ma para candidatas como Miche-
le e Sarah, que batem de frente

com a ala mais antiga dos republi-
canos.

Michele foi a que mais entu-
siasmou os conservadores no Es-
tado de Iowa, onde será dado o
pontapé inicial para as primárias
do partido. Ela diz que a escolha
de um candidato republicano
mais tradicional afastaria mui-
tos eleitores conservadores e au-
mentaria as chances de Obama.

“Acho que as pessoas querem
ser ouvidas. Quando parece que
a população está sendo ignora-
da, como na escolha desses can-
didatos, as pessoas realmente se
sentem em segundo plano”, dis-
se Michele. “Eu entendo essa
frustração.”

O ex-deputado Newt Gin-
grich e o ex-senador Rick Santo-
rum são os únicos que até agora

tentaram atrair os dois lados,
mas nenhum deles foi capaz de
animar o eleitorado. Tim
Pawlenty, ex-governador de
Minnesota, acredita que a insa-
tisfação dos doadores pode aju-
dar sua candidatura.

Um grupo de empresários re-
publicanos de Iowa se reunirá es-
ta semana com Christie, em
New Jersey, para tentar conven-
cê-lo a entrar na briga. Até agora,
o governador, famoso pelo rigor
econômico, descartou a possibi-
lidade. Bush também esconde o
jogo e diz que não é candidato.

O Tea Party é um movimento
fluido de grupos comunitários
conservadores e libertários que
acreditam que a intervenção do
Estado ameaça as liberdades in-
dividuais. A inspiração vem da
Festa do Chá, de Boston, protes-
to de colonos americanos em
1773 contra a taxação imposta pe-
la Grã-Bretanha. O ato foi um
prenúncio da independência
dos EUA. / AP

Infográfico. O impasse entre israelenses e
palestinos ao longo dos anos
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● O presidente americano, Ba-
rack Obama, afirmou ontem, em
entrevista à rede BBC, que apro-
varia um novo ataque no Paquis-
tão se agentes da inteligência
localizassem ali um outro militan-
te de alto escalão da Al-Qaeda ou
o líder do Taleban, o mulá Omar.
“Respeitamos a soberania do Pa-
quistão, mas não podemos permi-
tir que alguém planeje matar nos-
so povo ou nossos aliados. Não

podemos permitir que esses pla-
nos sejam desenvolvidos sem
tomarmos uma atitude” disse
Obama.

O presidente americano lem-
brou que a morte de Bin Laden,
assassinado por uma equipe de
elite da Marinha dos EUA, no dia
2 de maio, era uma de suas pro-
messas de campanha. “Não te-
nho segredos. Quando era candi-
dato, disse que se tivesse oportu-
nidade clara contra Bin Laden,
eu agiria.”

Em resposta às declarações
de Obama, um porta-voz do go-
verno paquistanês disse ontem
que os dois países precisam se

afastar de ações unilaterais. As
declarações do presidente ameri-
cano tiveram um tom semelhan-
te às do senador democrata
John Kerry, presidente da Comis-
são de Relações Exteriores do
Senado. Kerry não descartou que
os EUA lancem uma ação contra
o mulá Omar semelhante à que
matou Bin Laden.

Os EUA acreditam que Omar
esteja no Paquistão. Islamabad
nega que o líder do Taleban este-
ja no país. Amanhã, Obama che-
ga à Grã-Bretanha para uma visi-
ta de três dias – a primeira de um
presidente americano ao país
desde 2003. / REUTERS

Racha aumenta e expõe divisões no Partido Republicano
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Obama exalta laços com Israel, mas
volta a defender fronteiras pré-1967
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ALIADOS HISTÓRICOS. Em busca de acordo

Diplomacia. Obama tenta tranquilizar a comunidade judaica nos EUA em discurso realizado na conferência anual da Aipac, em Washington
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Em discurso ontem na Aipac,
o mais poderoso lobby pró-Is-
rael dos EUA, o presidente Ba-
rack Obama manteve firme a
posição adotada na quinta-fei-
ra e voltou a defender a cria-
ção de um Estado palestino
tendo como base as fronteiras
pré-1967, com os ajustes neces-
sários que levem em conside-
ração as transformações ocor-
ridas nos últimos 44 anos.

Desta vez, o premiê de Israel,
Binyamin Netanyahu, elogiou o
discurso, diferentemente de sua
declaração de sexta-feira, após
encontro entre os dois na Casa
Branca, quando criticou a pro-
posta de estabelecer as frontei-
ras pré-1967. A mudança ocor-
reu porque o presidente america-
no colocou a questão das frontei-
ras como “base”, sem ser neces-
sariamente a linha divisória final
entre os dois Estados.

“As fronteiras entre Israel e Pa-
lestina devem ter como base as
linhas de 1967, com trocas mú-
tuas de territórios, para que fron-
teiras seguras e reconhecidas se-

jam estabelecidas entre os dois
países. O povo palestino precisa
ter o direito de se governar e de
atingir seu potencial em um Esta-
do soberano e contínuo”, disse
Obama.

As fronteiras pré-1967 se refe-
rem à linha divisória entre Israel
e os territórios palestinos da Cis-
jordânia e Faixa de Gaza, que até
então estavam nas mãos de Jor-

dânia e Egito, respectivamente
Bastante aplaudido por mui-

tos líderes da comunidade judai-
ca americana, Obama tentou es-
clarecer ainda mais o que disse
no discurso da semana passada,
interpretado por muitos como
uma defesa das fronteiras
pré-1967, consideradas “indefen-
sáveis” pelo governo israelense.

“Deixem-me reafirmar o que

as linhas pré-1967 com trocas
mutuamente acordadas signifi-
cam. Por definição, quer dizer
que os dois lados – israelenses e
palestinos – negociarão uma
fronteira que será diferente da
existente em 4 de junho de 1967
(quando Israel ocupou os territó-
rios na Guerra dos Seis Dias). Is-
to quer dizer troca acordada. É
uma fórmula que funcionou por

uma geração, pois permite aos
dois lados levarem em conta as
mudanças ocorridas nos últimas
44 anos”, afirmou o presidente.

Com a proposta, defendida
por muitos especialistas, Israel
teria condições de manter os
principais blocos de assentamen-
tos próximos às linhas de 1967,
em troca de terras desabitadas,
do mesmo tamanho, em outras
áreas, que seriam entregues aos
palestinos como compensação.

O presidente advertiu que três
fenômenos podem isolar ainda
mais Israel: o crescimento da po-
pulação palestina, o uso de no-
vas tecnologias, dificultando da
defesa dos israelenses sem um
acordo de paz, e uma geração de
jovens árabes que estão transfor-
mando a região.

Obama também criticou,
mais uma vez, a iniciativa da Au-
toridade Palestina de buscar re-
conhecimento unilateralmente
na Assembleia Geral da ONU,
em setembro, garantindo a Is-
rael que vetará qualquer resolu-
ção sobre o tema.

O americano também exigiu
que o Hamas reconheça o Esta-
do israelense, afirmando não ser

possível negociar com uma orga-
nização terrorista. Para comple-
tar, pediu a libertação do solda-
do Gilad Shalit, preso há cinco
anos na Faixa de Gaza por mili-
tantes palestinos.

Em tom bem diferente do ado-
tado na quinta-feira, Netanyahu
disse ter “gostado do discurso
de Obama na Aipac”. O premiê
israelense falará hoje na mesma
organização, um dia antes de fa-
zer pronunciamento para o Con-
gresso dos EUA, a convite de par-
lamentares republicanos.

Netanyahu também afirmou
querer trabalhar com Obama em
busca de um acordo no Oriente
Médio. Na imprensa americana,
há especulações de que o presi-
dente não crê que o líder israelen-
se esteja realmente interessado
na paz.

Saeb Erekat, principal negocia-
dor palestino, disse que Netanya-
hu precisa aceitar a proposta de
Obama e retomar as negocia-
ções de paz, mas não comentou
os trechos em que o presidente
mencionou o Hamas, grupo ex-
tremista que reatou relações
com os moderados do Fatah há
um mês.

Presidente diz que
repetiria ação que
matou Bin Laden

Fora. Daniels, governador de Indiana, desiste da presidência

Conservadores brigam
contra financiadores da
campanha; governador
de Indiana anuncia que
não será candidato

estadão.com.br

Presidente americano discursa para os principais líderes da comunidade judaica dos EUA e promete vetar, na Assembleia Geral das
Nações Unidas, em setembro, qualquer resolução que envolva uma declaração unilateral de independência do Estado palestino
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