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WASHINGTON

Com a retirada das tropas ameri-
canas do Afeganistão, marcada
para dezembro de 2014, os EUA
enfrentam neste fim de semana
o desafio de impedir a saída de
seus aliados do front antes do
prazo e de convencê-los a inves-
tir mais recursos na etapa a co-
meçar em 2015. O tema vai con-
sumir a maior parte da reunião
de cúpula da Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte (Otan),
que começa hoje em Chicago.

A pressão por mais recursos
para as forças de segurança do
Afeganistão no período após
2014 chega em um momento de
forte ajuste nas contas públicas
nos EUA e na Europa e de exaus-
tão da opinião pública com os
quase 11 anos de guerra.

O conflito custou US$ 100 bi-
lhões até o momento e o valor
considerado necessário para

bancar a segurança do país, a par-
tir de 2015, é de US$ 4 bilhões ao
ano. Os aliados dos EUA concor-
daram em desembolsar US$ 1,3
bilhão. Sob severo controle fis-
cal, a Casa Branca não quer arcar
sozinha com os restantes US$
2,7 bilhões.

As divergências sobre a perma-
nência das tropas aliadas até o
fim de 2014 aumentaram com a
promessa eleitoral de François
Hollande, empossado esta sema-
na presidente da França, de reti-
rar os 3,4 mil soldados de seu
país do Afeganistão até dezem-
bro. Para o embaixador James
Dobbins, diretor da Rand Inter-
national, Hollande será conven-
cido a estender o prazo em Chica-
go. A Otan já perdeu a contribui-
ção das tropas do Canadá e da
Holanda.

“A guerra civil no Afeganistão,
entre o governo e o Taleban, vai
continuar depois de 2014. O go-
verno afegão tem sido capaz de
controlar Cabul e substanciais
partes do norte e do oeste, mas
não todo o país”, afirmou Bruce
Riedel, membro do Conselho de
Segurança Nacional da Casa
Branca. / D.C.M.

EUA querem
dinheiro de aliados
para guerra afegã
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G-8 dá prioridade
ao crescimento e à
criação de emprego
Posição contrária à da Alemanha, que prega mais austeridade,
prevaleceu depois da reunião de líderes, ontem, em Camp David

Em cúpula da Otan,
Washington tentará
convencer coalizão a
investir na segurança do
país após retirada

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O G-8 emitiu ontem forte men-
sagem em favor do urgente e
obrigatório crescimento eco-
nômico, em contraste com a
posição da Alemanha de obser-
vação de programas de austeri-
dade fiscal em curto prazo.

Reunidos em Camp David, a
casa de campo da Presidência
americana, os líderes dos Esta-
dos Unidos, Grã-Bretanha, Ale-
manha, França, Japão, Itália, Ca-
nadá e Rússia concordaram ser
essencial a preservação da união
monetária europeia para a estabi-
lidade e a recuperação da econo-
mia mundial e expressaram seu
forte interesse na preservação
da Grécia na zona do euro.

“Nosso imperativo é promo-
ver crescimento e empregos”, é
a primeira frase do comunicado
divulgado ao final da reunião em
Camp David. “Nós concorda-
mos com a importância de uma
zona do euro forte e coesa para a
estabilidade e a recuperação
mundial, e nós afirmamos nosso
interesse na preservação da Gré-
cia na zona do euro em respeito a
seus compromissos. Nós apoia-
mos os líderes da zona do euro, a
iniciativa de resolver as tensões
na zona do euro a tempo e de
forma a promover a estabilida-
de, a confiança e o crescimento.”

Há sinais promissores de recu-
peração, diz o texto, mas ainda
com “ventos contrários de
proa”. Um deles vem da redução
do suprimento mundial de petró-
leo, com o início da vigência de
novas sanções contra o Irã em 1.º
de julho, que mereceu um comu-

nicado do G-8. A receita para ca-
da país não é a mesma, reconhe-
ceu o grupo, mas pode envolver
mais investimentos oficiais, o
cuidado para não sufocar a ex-
pansão do crédito, o apoio a pe-
quenos e médios negócios e as
parcerias público-privadas. A
adoção das políticas de ajuste
nas contas públicas deve “levar
em conta a evolução econômica
dos países e reforçar a confiança
e a recuperação econômica”.

Derrota alemã. O comunicado
representou uma clara derrota
da posição alemã. Na manhã de
sexta-feira, os presidentes Ba-
rack Obama (EUA) e François
Hollande (França) haviam se en-
contrado oficialmente na Casa
Branca e feito declarações favo-
ráveis a um alívio no ajuste fiscal
na Europa, especialmente, e de
maior empenho na adoção de
medidas de estímulo ao cresci-
mento. Hollande havia, dois dias
antes, conversado com a chance-
ler alemã, Angela Merkel, em Ber-
lim. Mas extraíra apenas alguns
sinais da anfitriã.

Ao desembarcar em Camp Da-
vid, Merkel já estava ciente de
seu isolamento e de seu desafio
de explicar o resultado da reu-

nião do G-8 aos eleitores ale-
mães. Na noite de sexta-feira, ao
chegar a Camp David para o jan-
tar de abertura da cúpula, Oba-
ma a recebeu com beijos no ros-
to. “Como tem passado?”, per-
guntou ele. Merkel encolheu os
ombros e nada respondeu.
“Bem, você tem coisas na sua ca-
beça”, disse Obama, para em se-
guida recomendar a Hollande ti-
rar a gravata e acompanhar seu
visual mais informal.

Hollande, entretanto, não foi
feliz ao apresentar sua proposta
de arrecadar € 57 bilhões com a
cobrança de um imposto sobre
transações financeiras na Euro-
pa. Os recursos seriam destina-
dos a adoção de medidas de estí-
mulo econômico na região.
“Não vou apoiar isso”, afirmou o
primeiro-ministro britânico, Da-
vid Cameron, ao desembarcar
para a reunião do G-8.

Irã e Síria. No jantar informal
de sexta-feira, os líderes do G-8
discutiram a preservação da
pressão sobre o Irã enquanto o
P5+1 (EUA, Grã-Bretanha, Fran-
ça, China, Rússia e Alemanha) re-
toma as negociações com Teerã
sobre o seu programa nuclear.
As conversas começam no dia 23
em Bagdá.

Sobre a violência na Síria, par-
te do G-8 mostrou-se coesa em
torno da adoção integral do pla-
no de paz desenhado pelo envia-
do especial da Liga Árabe e das
Nações Unidas, Kofi Annan. O
plano previu o cessar fogo desde
o dia 12 de abril, jamais cumpri-
do. Mas não foi possível conven-
cer a Rússia a alinhar-se aos EUA
e seus aliados sobre Irã e Síria.

Apoio. Os líderes do G-8 e conselhereiros europeus defenderam permanência da Grécia no euro

● Custo

● Posição conflitante
“Nós todos acreditamos que uma
resolução pacífica e uma transi-
ção política são preferíveis na
Síria”, afirmou o presidente dos
Estados Unidos, Barack Obama,
omitindo a posição contrária do
primeiro-ministro da Rússia, Di-
mitri Medvedev.

US$ 100 bi
é quanto custou a guerra afegã

US$ 4 bilhões
é o valor para bancar a seguran-
ça do país a partir de 2015
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A25.




