
O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, prometeu
fazer justiça com os assassinos
do embaixador norte-america-
no na Líbia e de outros três diplo-
matas, enquanto buscava evitar
os efeitos de um ataque que joga
luz sobre como seu governo li-
dou com a “Primavera Árabe”.
Em um pronunciamento na Casa
Branca, Obama classificou o ata-
que em Benghazi de “ultrajante e
chocante”, mas insistiu que isso
não ameaça as relações com o no-
vo governo eleito da Líbia, que as-
sumiu o poder em julho, depois
que as forças rebeldes apoiadas
pela força aérea da Otan derruba-
ram Muammar Kadafi em 2011.

O candidato republicano Mitt
Romney, criticou o governo de-
mocrata por sua resposta inicial
aos ataques na Líbia e no Egito,
chamando a reação da Casa Bran-
ca de vergonhosa.

Romney tem atraído críticas
por uma declaração que sua cam-
panha emitiu terça-feira atacan-
do a embaixada dos EUA no Cai-
ro por divulgar comunicado que
o republicano disse ter sido um
pedido de desculpas pelos valo-
res norte-americanos.

A embaixada havia condena-
do um filme sobre o profeta Mao-
mé que enfureceu manifestantes
na Líbia e no Egito, os quais ata-
caram as missões dos EUA lá.

Romney disse que sua campa-
nha estava certa em criticar a de-
claração da embaixada.

O ataque a diplomatas norte-
americanos, deflagrado pelo fil-
me de produção norte-america-
na considerado um insulto ao
profeta Maomé, pode suscitar
questionamentos sobre a políti-
ca de Obama com relação à Lí-
bia na era pós-Kadafi num mo-
mento em que ele busca a reelei-
ção em novembro.

Obama, que aparentemente
buscou tomar a iniciativa depois
do ataque, prometeu trabalhar
com o governo líbio para “garan-
tir que seja feita justiça para esse
ato terrível”.

O embaixador Chris Stevens
e três funcionários da embaixa-
da foram mortos na terça-feira,
quando militantes islâmicos ata-
caram o consulado em Benghazi
e um outro local na cidade, que
fica no leste do país e foi o berço
do levante do ano passado con-
tra o governo de 42 anos de Ka-
dafi. Outro ataque foi desferido
contra a embaixada norte-ame-
ricana no Cairo.

Stevens, veterano na diplo-
macia com experiência de 21
anos na profissão, foi uma das
primeiras autoridades norte-
americanas a chegar a Benghazi
durante o levante contra Kadda-
fi no ano passado. ■ Reuters

O crescimento da economia
mundial deverá sofrer desacele-
ração neste ano, ficando em me-
nos de 2,5%, depois de ter recua-
do de 4,1% em 2010 para 2,7%
em 2011, aponta o relatório Co-
mércio e Desenvolvimento 2012
da Conferência das Nações Uni-
das para Comércio e Desenvolvi-
mento (Unctad, sigla em inglês).

O documento indica que a pio-
ra no desempenho global tem co-
mo principal causa o fraco cresci-
mento das economias desenvol-
vidas, que não deve passar de
1%, “uma combinação de uma
recessão renovada na União Eu-
ropeia com o crescimento de cer-
ca de 2% nos Estados Unidos e
no Japão”. Já as economias em

desenvolvimento e em transição
deverão acelerar 5% e 4%, res-
pectivamente, também ficando
abaixo dos resultados anteriores
à crise econômica mundial.

Segundo o economista da
Unctad, Alfredo Saad Filho, as
medidas de austeridade e o
achatamento dos salários são as
principais causas do baixo cres-
cimento dos desenvolvidos,
pois não geram novos empre-
gos, não reduzem os déficits fis-
cais e também não produzem
aumento da confiança dos mer-
cados financeiros e nem cresci-
mento da demanda.

O relatório faz um alerta aos
países dependentes da exporta-
ção de commodities, pois indica
a necessidade da estabilização
da entrada de recursos e diversi-
ficação do uso dos recursos de

exportação. “Ao invés de expor-
tar matéria bruta, deveriam ex-
portá-la mais elaborada, para is-
so é preciso política econômica,
infraestrutura e qualificicação
da mão de obra, ou seja, de um
projeto econômico”, esclarece
Saad. “Não existe desenvolvi-
mento sustentado sem diversifi-
cação econômica e construção
de uma base manufatureira”.

Apesar do documento não
discutir políticas específicas de
cada país, para Saad, as medi-
das de incentivo ao consumo
adotadas pelo governo brasilei-
ro, como a redução do IPI, são
compreensíveis e deveriam ser
tomadas como exemplo. “O Bra-
sil já é referência no que diz res-
peito a políticas de inclusão so-
cial, como também nas macroe-
conômicas”, disse. ■
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Primeiro-ministro israelense é acusado
de ingerência nas eleições americanas

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

O chefe da oposição israelense, Shaul Mofaz, acusou Benjamin Netanyahu
de comprometer as relações com os Estados Unidos depois das críticas
deste ao presidente Barack Obama relacionadas ao Irã. “A ingerência
israelense em assuntos internos americanos e (o fato de) fazer do governo
americano de aliado a inimigo nos prejudica muito”, declarou Mofaz, líder
do partido centrista Kadima, durante uma reunião parlamentar.AFP

Economia mundial
crescerá menos de
2,5%, prevê Unctad

Atentado na
Líbia vira
tema eleitoral

AFP

Desaceleração é motivada pela retração nos países desenvolvidos,
enquanto emergentes devem avançar entre 4% e 5% neste ano

O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, acredita que as integrantes da
banda punkPussyRiotdeveriam ser libertadas. Três integrantes do grupo foram
condenadas a dois anos de prisão no mês passado por terem feito um protesto
político em uma catedral de Moscou. Medvedev, que foi presidente durante quatro
anos até maio, pareceu estar tentando se distanciar das condenações, que foram
criticadas pelo Ocidente e por grupos de direitos humanos e liberais russos.
Embora tenha passado o cargo de volta a Vladimir Putin, ele deixou claro que
quer permanecer na política e talvez até voltar à Presidência um dia. Reuters

Obama tenta evitar que morte de embaixador
atinja a campanha e Romney critica embaixada
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Seguranças líbios socorremChris Stevens já inconsciente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 38.




