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JAPONESA
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37 mil
veículos danificados e levados
pelas águas do tsunami ainda
estão abandonados em diversas
cidades do Japão. Prefeituras
estudam maneiras de leiloar os
carros de donos desconhecidos.

Pela 12ª vez, a Justiça americana
negou um pedido de liberdade
condicional para Charles Man-
son, que matou a atriz Sharon Ta-
te e mais três pessoas em 1969.
Um dos argumentos utilizados
para negar a libertação de Man-
son foi o regulamento interno da

prisão, que ele violou ao manter
um telefone celular escondido
na cela.

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

NPR
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SIMON ROMERO &
JACKIE CALMES
THE NEW YORK TIMES

Brasil e EUA enfatizam
lado positivo da relação
Apesar do discurso cordial, Washington e Brasília ainda discordam em questões
importantes, como o Oriente Médio e a reforma do Conselho de Segurança da ONU

Felipe Corazza

A primeira visita oficial
de Dilma Rousseff a
Washington foi cor-
dial. Na segunda-fei-
ra, ela almoçou com o
presidente Ba-
rack Obama

na Casa Branca. Em segui-
da, o governo americano
anunciou a abertura de
mais dois consulados no
Brasil, na tentativa de atrair
mais turistas brasileiros dis-
postos a gastar rios de di-
nheiro no país. Brasil e
EUA concluíram ainda
um acordo para impulsio-
nar a venda de cachaça e
de uísque do Tennessee.

No entanto, o gesto de
amizade mascarou a sensa-
ção de que os EUA, cuja in-
fluência outrora dominan-
te na América Latina está
em declínio, e o Brasil, a po-
tência em ascensão no con-
tinente, continuam discor-
dando numa série de ques-
tões importantes, da di-
plomacia no Oriente Mé-
dio ao comércio com Cuba e
à ambição do Brasil de obter uma
cadeira permanente no Conselho de
Segurança da ONU.

“O Brasil acha que chegou perto
ou bem perto de alcançar essa me-
ta”, disse Peter Hakim, presidente
do Inter-American Dialogue. “Os
EUA consideram o Brasil um país
enorme, o mais importante da Amé-
rica Latina, mas nada que se asseme-
lhe a uma potência global.”

A discrepância ficou patente em
vários artigos publicados na impren-
sa brasileira a respeito da visita, nos
quais os jornalistas lamentavam o fa-
to de a presidente não ter sido recebi-
da com a pompa de um jantar de Esta-
do na Casa Branca, reconhecimento
dado pelo governo Obama aos líde-
res da Coreia do Sul, Índia e Grã-Bre-
tanha.

“A realidade bilateral está longe
de ser desonrosa. Apesar das dispu-
ta, contudo, nota-se uma considerá-
vel falta de respeito mútuo”, disse
Caio Blinder, colunista da revista Ve-
ja, em artigo que fala do desdém
com que foi tratada a visita de Dilma.

No entanto, ambos os governos
enfatizaram os aspectos positivos

da visita da presidente brasileira, um
ano depois da viagem de Obama ao Bra-
sil. O nível do diálogo diplomático, por
meio do qual foram trocadas sigilosas
informações militares, de Defesa e so-
bre comércio em geral, é muito mais
elevado do que com algumas outras
partes da América Latina, como Vene-
zuela e Equador, onde as relações per-
manecem em um nível secundário.

Os EUA não têm um acordo comer-
cial com o Brasil, embora tenham acor-
dos com 11 outros países da América
Latina. No entanto, o intercâmbio com
o Brasil, que recentemente tirou da
Grã-Bretanha o lugar de sexta maior
economia do mundo, é florescente.

Em certo momento deste ano, os
EUA superaram a China como princi-
pal mercado de exportação do Brasil
em razão do aumento da compra de
petróleo e de manufaturados brasilei-
ros. No fim do primeiro trimestre de
2012, a China recuperou o primeiro lu-
gar, mas as relações com o país asiático
não são tão tranquilas em virtude das
tensões a respeito dos produtos de im-
portação de origem chinesa, extrema-
mente baratos, e pelo fato de investido-

res chineses estarem adquirindo gran-
des extensões de terras brasileiras.

Ao mesmo tempo, os EUA registra-
ram, em 2011, um superávit comercial
acima de US$ 8 bilhões com o Brasil,
decorrente do aumento das exporta-
ções americanas para o maior país lati-
no-americano. Considerando a alta
dos preços dos terrenos e da mão de
obra, o Brasil, forte produtor de bio-
combustíveis, chegou a importar, no
ano passado, um recorde de 1,1 bilhão
de litros de etanol dos EUA.

Contudo, esse intercâmbio disfarça
as tensões. A valorização do real favore-
ce a compra de imóveis por investido-
res brasileiros em Miami e em Nova
York. Ao mesmo tempo, a força do real
limita a competitividade dos exporta-
dores brasileiros, tornando seus produ-
tos mais caros nos mercados externos.

Obama e Dilma tiveram uma reunião
privada de duas horas na Casa Branca.
Mais tarde, no Salão Oval, conversa-
ram rapidamente com os repórteres.
Obama falou em termos efusivos do
“extraordinário progresso do Brasil no
governo da presidente Rousseff”. Dil-
ma reiterou os apelos do presidente

americano por uma cooperação econô-
mica entre os dois países.

Dilma referiu-se também à produ-
ção de petróleo e gás como “uma enor-
me oportunidade para uma maior coo-
peração”, enquanto os EUA fornece-
riam equipamentos e know-how para o
desenvolvimento de fontes de energia
e a compra de parte do produto.

Ela elogiou as recentes reduções das
tarifas americanas sobre o etanol brasi-
leiro.

Entretanto, os olhos dos dois líderes
raramente se encontraram – a presi-
dente quase nunca olhou para Obama
enquanto ele falava. Ele olhou atenta-
mente para ela durante suas observa-
ções, às vezes acenando afirmativa-
mente com a cabeça. No entanto, pare-
ceu se incomodar quando ela expres-
sou a sua preocupação com a possibili-
dade de “a política de expansão mone-
tária” dos EUA prejudicar o crescimen-
to das economias emergentes, como a
do Brasil. A política monetária é de res-
ponsabilidade do Federal Reserve, o
Banco Central americano.

A Casa Branca e o Congresso tratam
da política fiscal.

Não foi revelado nenhum progres-
so em relação à política brasileira no
Oriente Médio, que aparentemente
sofreu alguns ajustes no governo
Rousseff com relação à de seu prede-
cessor, Luiz Inácio Lula da Silva,
que, em 2010, tentou lançar um am-
bicioso acordo de intercâmbio de
urânio com o Irã.

Divergências. Embora o presiden-
te iraniano, Mahmoud Ahmadine-
jad, tenha evitado o Brasil em sua
recente visita à América Latina, e o
Brasil tenha votado nas Nações Uni-
das censurando o presidente Bashar
Assad, da Síria, em Brasília persis-
tem certos escrúpulos quanto a uma
intervenção nos conflitos do Orien-
te Médio.

Ao mesmo tempo, Washington
tem se mostrado relutante em
apoiar explicitamente a reivindica-

ção do Brasil por um posto
permanente no Conselho de
Segurança, embora os EUA te-
nham apoiado o mesmo pedi-
do apresentado pela Índia, há
dois anos.

O Brasil também é favorá-
vel ao pedido da Índia e de-

fende que o Conselho de Se-
gurança deva ser amplia-
do e inclua novos mem-
bros. No entanto, Susan

Rice, embaixadora dos
EUA na ONU, criticou o
Brasil – e também a Índia e a
África do Sul – durante sua
passagem temporária pela
presidência do Conselho,
quando esses países blo-
quearam as tentativas de
pressionar o governo de As-

sad.
Outros problemas in-

fluem nas relações entre os
dois países, como uma nova

lei da Flórida que afeta as em-
presas que mantêm negócios com
Cuba, impedindo os governos locais
de contratá-las. A lei poderá compli-
car a situação da Odebrecht, uma
das maiores construtoras brasilei-
ras, que está reformando o porto de
Miami e, ao mesmo tempo, constrói
o Porto de Mariel, em Cuba.

Na terça-feira, Dilma se concen-
trou na educação superior, uma das
áreas de cooperação mais ativas en-
tre Brasil e EUA. Ela esteve em Har-
vard e no MIT, onde falou sobre o
programa Ciência sem Fronteiras,
que pretende mandar cerca de 100
mil brasileiros para estudar em uni-
versidades estrangeiras. Cerca de 50
mil deverão estudar nos EUA.

Segundo Maurício Santoro, pro-
fessor de relações internacionais da
Fundação Getúlio Vargas, o “Ciên-
cia sem Fronteiras contribuirá mui-
to mais para a promoção das rela-
ções entre os dois países do que qual-
quer outro acordo diplomático que
está em discussão”. /TRADUÇÃODECEL-
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Atraída por um mercado sempre
aquecido, uma empresa inaugu-
rou em Las Vegas um serviço so-
bre rodas para “curar a ressaca”.
O veículo tem paramédicos que
tratam, por US$ 120, a desidrata-
ção e a falta de vitaminas de pa-
cientes que beberam demais.

Empresa lança o ‘ônibus
da ressaca’ em Las Vegas

LVJR

O Departamento de Educação
da cidade de Zurique, na Suíça,
criou uma lista de professores in-
desejáveis que não devem ser
contratados. Os nomes incluem
profissionais suspeitos de come-
ter abusos contra crianças ou
com maus hábitos no trabalho.

Zurique cria lista de
professores indesejáveis

WORLDCRUNCH

O edifício World Financial Cen-
ter, em Nova York, precisou ser
esvaziado depois que um apare-
lho de raios X detectou uma gra-
nada dentro de um pacote. O ob-
jeto era apenas uma imitação de
plástico enviada por uma loja de
brinquedos para um comprador.

Granada de brinquedo
esvazia prédio em NY

Charles Manson tinha
telefone celular na prisão

‘Todos queriam ver Dilma,
menos Obama’, diz analista

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

A campanha do presidente Ba-
rack Obama pediu desculpas on-
tem por uma estrategista demo-
crata ter feito críticas na inter-

net a Ann Romney, mulher do
pré-candidato republicano Mitt
Romney. Ela afirmou que Ann
nunca trabalhou na vida e, por
isso, não poderia comentar so-
bre economia.

“Eu discordo fortemente de
Hillary Rosen”, afirmou Jim Mes-
sina, um dos dois comandantes
da campanha de Obama, ao refe-
rir-se à estrategista democrata
que realizou os ataques a Ann
Romney. David Axelrod seguiu a
mesma linha e classificou os co-
mentários de “inapropriados e

ofensivos”. A polêmica ocorre
no momento em que Romney lu-
ta para conquistar o voto femini-
no. Para isso, ele aposta na ajuda
de Ann.

Voto feminino. De acordo com
pesquisas, a vantagem de Oba-
ma sobre o republicano entre as
mulheres é de cerca de 16 pontos
porcentuais, acima da média ge-
ral dos eleitores.

A mulher de Romney disse no
Twitter ter feito a opção de ficar
em casa e criar cinco filhos.
“Acreditem, é um trabalho du-
ro”, afirmou. “Minha escolha
profissional foi a de ser mãe.”

Ex-campeã de hipismo, Ann
recuperou-se de duas doenças
graves: a esclerose múltipla e o

câncer de mama. Ela doou par-
te da fortuna de seu marido
para pesquisas e realiza pales-
tras motivacionais.

Depois de receber a bronca
pública de seus chefes, Rosen
tentou amenizar a polêmica
no Twitter. “Ann Romney, eu
te admiro. Mas seu marido
não deveria falar que você é
uma especialista em mulher e
economia”, afirmou.

A estrategista também pe-
diu desculpas a quem quer
que tenha se ofendido com
suas declarações. A primeira-
dama dos EUA, Michelle Oba-
ma, escreveu em sua conta no
Twitter: “Toda mãe trabalha
duro e toda mulher merece
ser respeitada.”

estadão.com.br

Democrata se desculpa por
ofensa à mulher de Romney
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FONTE: KYODO

Em artigo provocador publicado
na quarta-feira no The Guardian,
o presidente Barack Obama foi
acusado de menosprezar a visita
de sua colega brasileira, Dilma
Rousseff. O motivo da omissão
estaria na histórica visão de mun-
do de Washington. “A ideia de
que um país latino-americano
pode servir de modelo (aos
EUA) está além da compreensão
(dos americanos)”, diz o autor
do texto, o jornalista nova-ior-
quino Jason Farago.

“A segunda pessoa mais pode-

rosa do continente chegou a Wa-
shington na segunda-feira. No
entanto, o mais poderoso pas-
sou a maior parte de seu dia ca-
çando ovos de páscoa no grama-
do da Casa Branca”, afirmou Fa-
rago.

Ele compara a boa situação
econômica do Brasil e o índice
de popularidade de 77% de Dil-
ma com a crise nos EUA e com a
polarização no Congresso ameri-
cano. “O Brasil é o país dos Brics
que não ganha o respeito dos
EUA, mesmo em 2012”, disse.

Busca pelo voto feminino
faz estrategista de
Obama ser criticada até
pelos próprios
companheiros de partido
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




