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Moradores de um subúrbio da Ci-
dade do México penduraram di-
versas reproduções de fotogra-
fias das vítimas da violência em
um protesto artístico. A ideia par-
tiu de Marco Hernández Murrie-
ta, presidente de uma fundação
de promoção da paz. Segundo

ele, trata-se de “dar rostos às es-
tatísticas” do crime para chamar
atenção para o problema.

60 mil
pesos foram dados por engano
a clientes de um banco argenti-
no em um caixa eletrônico. O
total equivale a R$ 25 mil. Notas
de 100 foram dispensadas no
lugar das de 20 por um dia todo.
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Holandês admite fraude
em vídeo de ‘voo humano’

GIZMODO

A neta do ex-presidente dos
EUA Dwight Eisenhower, Su-
san, fez uma reclamação pública
contra um monumento em ho-
menagem ao avô. O memorial,
diz ela, tem inspiração em arqui-
tetura comunista e “lembra um
campo de concentração”.

Neta de Eisenhower
reclama de monumento

THE WASHINGTON POST
Presos ganham acesso a
redes sociais nos EUA

Mexicanos usam fotos em
protesto contra violência

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global
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Um grupo de oficiais do Estado
africano de Mali, descontente
com a condução pelo governo de
uma guerra de guerrilhas no nor-
te do país, tomou o controle da
estação de TV estatal e do palá-
cio presidencial do país.

Numa transmissão de televi-
são na manhã de ontem, um por-
ta-voz do grupo disse que as insti-
tuições de Mali foram “dissolvi-
das” e sua Constituição, suspen-
sa. O porta-voz, identificado co-
mo tenente Amadou Konare, de-
nunciou o que chamou de “in-
competência” do governo. Tiros
foram ouvidos na capital, Bama-
ko, e, segundo os noticiários, vá-
rios ministros foram presos.

Mali não sofre um golpe desde

1991 e seu governo é considerado
um dos mais democráticos em
uma região marcada por instabili-
dade e golpes militares. A ação foi
ainda mais inesperada porque as
eleições presidenciais estão pre-
vistas para abril e o presidente
Amadou Toumani Touré, um ex-
general, já tinha anunciado que
respeitaria a Constituição e não
buscaria um novo mandato.

Mas a insatisfação com as ten-
tativas até agora malsucedidas
de Mali para conter uma rebe-
lião de tribos nômades no norte
desértico do país vem fermen-
tando há meses nas camadas in-
feriores das Forças Armadas.

Os membros das tribos, tuare-
gues equipados com armas dos
antigos arsenais do coronel Mua-
mar Kadafi da Líbia, alcançaram
vitórias surpreendentes sobre o
Exército malinês, tomando vá-
rias cidades na fronteira com a
Argélia, matando soldados e for-
çando o abandono de quartéis
em sua campanha pela indepen-
dência. Os protestos se multipli-
caram, com oficiais se queixan-

do da falta de armamento apro-
priado e de liderança de fato pa-
ra conter a rebelião.

Na manhã de quarta-feira,
quando o ministro da Defesa ten-
tava acalmar os soldados em um
quartel, soaram tiros e o golpe
começou. Mais tarde, soldados
tomaram a estação de TV nacio-
nal e seguiram-se trocas de tiros
entre oficiais amotinados e guar-

das do presidente Touré.
Na manhã de ontem, o porta-

voz dos soldados anunciou que
um novo grupo, o Conselho Na-
cional para a Recuperação da De-
mocracia e a Restauração do Esta-
do havia tomado o poder. Os amo-
tinados disseram que o presiden-
te estava “bem de saúde”, mas
não revelaram seu paradeiro.

O porta-voz prometeu uma

“restauração da ordem demo-
crática” e denunciou a “incapaci-
dade do regime para lidar com a
crise” no norte do país, e sua
“ineficiência no combate aos
terroristas”.

Brasileiros. Em um comunica-
do, o governo brasileiro disse
que acompanha com preocupa-
ção a situação em Mali, onde vi-

vem 30 brasileiros. O missioná-
rio que se identificou apenas co-
mo Edson, disse por e-mail ao
Estado que de sua casa podia
ouvir muitos tiros e militares es-
tavam confiscando carros de ci-
vis. Ele acrescentou que o aero-
porto tinha sido fechado e os
voos, cancelados. “Há rumores
de que amanhã (hoje) será
pior”, declarou. / NYT

Política externa
no esquecimento
Candidatos republicanos demonstram pouco interesse nos
detalhes do relacionamento dos EUA com o restante do mundo

Militares amotinados
tomam o poder em Mali
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Floris Kaayk, holandês que publi-
cou no YouTube o vídeo Flying
Like a Bird, admitiu que as ima-
gens dele mesmo voando com
asas artificiais são falsas. Na
montagem, Kaayk aparece levan-
tando voo batendo asas de nylon
em um campo aberto.

Detentos da prisão de San Quen-
tin, nos Estados Unidos, foram
autorizados a enviar mensagens
e a interagir em redes sociais co-
mo o Twitter e o Quora. As men-
sagens são filtradas por equipes
de voluntários e enviadas em no-
me dos detentos às redes.

estadão.com.br

P ara muitos públicos es-
trangeiros, as primárias
da eleição presidencial
americana de 2012 – que
infelizmente prossegui-
rão durante os próximos

meses – devem ser uma assustadora
demonstração de tudo aquilo que os
americanos e seus líderes não sabem a
respeito da política externa.

Os seguidos debates revelam o fato
de que nenhum dos candidatos que
pretendem desafiar o presidente Ba-
rack Obama está particularmente inte-
ressado nos detalhes de nenhum dos
relacionamentos dos Estados Unidos
com o restante do mundo – para não
mencionar as crises no cenário inter-
nacional, especialmente aquelas que
excluem soldados americanos.

De fato, a ignorância parece ser uma
fonte de força para os candidatos que
ainda participam da corrida. Quando
John Huntsman, um dos primeiros a
anunciar a candidatura, demonstrou
certa capacidade intelectual ao apre-
sentar argumentos úteis a respeito de
como lidar com a China, pontuando
sua fala com breves exemplos do seu
domínio do mandarim, alguns dos ou-
tros candidatos responderam ridicula-
rizando-o.

O fato de simplesmente conhecer a
perspectiva chinesa parece ter desabo-
nado Huntsman, que logo pôs fim à
sua candidatura. Parece que cada vez
mais a política externa excita apenas o
lado emocional do cérebro de um can-
didato à presidência.

A verdade é que os americanos com
frequência têm dificuldade para com-
preender por que deveriam se impor-
tar com os detalhes da política exter-

na. Infelizmente, os candidatos repu-
blicanos pouco fizeram para ajudá-
los. Em 2008, o então candidato John
McCain fez tentativas ocasionais nes-
se sentido, chegando a explicar em de-
terminado momento a um público cé-
tico suas opiniões a respeito dos cres-
centes problemas no Baluchistão. Na
maioria dos casos, entretanto, os can-
didatos evitaram falar chinês e deba-
ter problemáticas províncias paquista-
nesas.

Talvez o mundo espere que o povo
americano – os condutores da única
superpotência do mundo – estivesse
muito mais envolvido nas questões da
política externa.
Em vez disso, o
que a comunida-
de internacional
vê são os america-
nos reduzindo ca-
da vez mais seu en-
volvimento no mun-
do a um simples tea-
tro das moralidades
– parecendo evocar o
icônico papel de Gary
Cooper como o xerife so-
litário em meio aos covar-
des moradores em Matar
ou Morrer. Aqueles que
enxergam um papel a ser
desempenhado por uma
“coalizão dos dispostos”
talveztenham a mente su-
ficientemente aberta pa-
ra pensar em Rio Bravo,
noqual John Wayne rece-
be bem alguns aliados.

Os estrangeiros que
visitam os EUA costu-
mam comentar que os

americanos estão provavelmente en-
tre os povos mais patrióticos do mun-
do, e essa característica torna-se cada
vez mais acentuada. As pessoas costu-
mavam pendurar bandeiras america-
nas na porta de casa somente nos feria-
dos nacionais. Caso contrário, eram
vistas somente do lado de fora dos edi-
fícios do governo. Hoje, elas estão por
toda parte durante o ano inteiro – e
parece que as maiores bandeiras são
encontradas do lado de fora das con-
cessionárias de veículos, por mais que
estas vendam carros importados. Da
mesma maneira, durante décadas, os
jogos de beisebol foram precedidos do
hino nacional. Hoje em dia, depois de
dois terços da partida, pede-se aos fãs
que se levantem novamente para can-
tar o hino.

É claro que parte da dinâmica atual
tem a ver com as consequências dos
ataques terroristas de 11 de setembro
de 2001. Mas essa onda de sentimento
patriótico parece ser sustentada por
forças ainda mais potentes – talvez
por uma frustrante percepção de que
as motivações americanas não são de-
vidamente compreendidas no restan-
te do mundo. Uma canção country an-
tiga e ainda popular resume isso no
refrão: “Tenho orgulho de ser america-
no, onde ao menos sei que sou livre”.

Ao menos? Os Estados Unidos têm

uma economia do conhecimento e um
dos mais elevados padrões de vida do
mundo há décadas. A liberdade é sem
dúvida o alicerce desse sucesso, mas,
sem querer ir deliberadamente contra
a maré, essa conquista também é moti-
vo de orgulho. Mesmo hoje, a econo-
mia americana continua sendo uma
das características do país mais admi-
radas no restante do mundo – incluin-
do a China.

Ainda assim, os americanos pare-
cem desencorajados. Lembro-me do
olhar entristecido no rosto de uma ob-
servadora americana das eleições no
Iraque, umalegisladora estadual doTe-
xas, quando esta perguntou a um repre-
sentante iraquiano se o Iraque tinha
planos de recompensar os EUA por
“trazer a democracia” ao país dele. O
representante (que demorou um pou-
co para entender a pergunta) balançou
a cabeça, soturno. Ela se afastou.

Intelecto. Os debates presidenciais

deste ano abordaram a política exter-
na somente em termos do quanto ca-
da candidato se mostraria “durão” o
bastante para lidar com os desafios –
em se tratando de fortaleza emocio-
nal, e não da base intelectual necessá-
ria para compreender esses desafios.

A história política americana está re-
pleta de presidentes que, de uma ma-
neira ou de outra, pareceram demons-
trar fraqueza no palco mundial. O pri-
meiro encontro do presidente John F.
Kennedy com o premiê soviético Niki-
ta Khruchev é um exemplo de desta-
que no folclore americano: o jovem
presidente americano transmite uma
aparência de fragilidade ao seu corres-
pondente soviético, que então tenta
instalar impunemente mísseis nuclea-
res de longo alcance em Cuba, uma
jogada que levou ao ponto mais próxi-
mo que EUA e URSS chegaram de uma
guerra. Levando-se em consideração
narrativas desse tipo, a política exter-
na regride nas eleições americanas a
uma espécie de teste de testosterona,
deixando de lado aquilo que é necessá-
rio: um teste do conhecimento e da
capacidade de decisão de um candida-
to.

A boa notícia é que são muitas as
evidências históricas sugerindo que,
uma vez na Casa Branca, o candidato
desenvolve uma compreensão dos te-
mas e um instinto diante das nuances
necessárias para lidar com eles – um
fato que deve acalmar o público inter-
nacional.

Seja ela causada por um excesso de
TV a cabo, ou por um excesso dos pró-
prios debates, a “temporada das asnei-
ras” parece especialmente prolonga-
da, até assustadora. Quer os candida-
tos à presidência o saibam ou quer não
estejam nem remotamente interessa-
dos, o mundo escuta suas palavras
com mais atenção do que aquela às ve-
zes demonstrada por eles ao proferi-
las. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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É EX-SECRETÁRIO-ASSISTENTE DE ESTADO

PARA O LESTE ASIÁTICO, EMBAIXADOR

AMERICANO NO IRAQUE, NA COREIA DO

SUL, MACEDÔNIA E POLÔNIA, ENVIADO ES-

PECIAL DOS EUA AO KOSOVO E FEZ PARTE

DAS NEGOCIAÇÕES DOS ACORDOS DE PAZ

DE DAYTON. TRABALHA ATUALMENTE COMO

DIRETOR DA FACULDADE DE ESTUDOS IN-

TERNACIONAIS KORBEL, DA UNIVERSIDA-

DE DE DENVER

Motim. Soldados malineses ocupam instalações da rádio e TV estatal e anunciam golpe

Grupo diz estar
insatisfeito com a ação do
governo na guerra contra
os rebeldes tuaregues no
norte do país

FONTE: EL CLARÍN
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




