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● Sanaa e Cairo
Iêmen e Egito foram palco dos
protestos mais violentos. Embai-
xadas foram incendiadas e ban-
deira dos EUA trocada por símbo-
lo usado pela Al-Qaeda (foto)

● Bagdá
Fiéis do líder xiita Moqtada al-Sa-
dr realizaram protesto exigindo o
fechamento da embaixada ameri-
cana em Bagdá, a maior do mun-
do, com 15 mil funcionários

● Teerã
Aos gritos de “morte à Améri-
ca”, 500 manifestantes cerca-
ram Embaixada da Suíça no
Irã, que representa os interes-
ses americanos no país
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Criticado por politizar a onda de
ataques a representações diplo-
máticas americanas no mundois-
lâmico, o candidato republicano
à presidência dos EUA, Mitt
Romney, moderou ontem sua re-
tórica contra o presidente Ba-
rack Obama e preferiu centrá-la
na política externa democrata.
Num comício na Virgínia, o can-
didato prometeu defender os in-
teresses americanos no Oriente
Médio e garantir o poderio mili-
tar americano no planeta.

“O mundo precisa da lideran-
ça americana e o Oriente Médio

precisa da liderança americana”,
disse o candidato. “E eu preten-
do ser o presidente que nos leve
a essa liderança, para nos man-
ter respeitados e admirados no
mundo todo.”

Na quarta-feira, o presidenciá-
vel republicano foi criticado por
democratas e membros de seu
partido por usar eleitoralmente
a questão. Antes da confirmação
da morte do embaixador Jay Ch-
ristopher Stevens no consulado
americano em Benghazi, a cam-
panha de Romney divulgou um
comunicado no qual criticou
Obama por não condenar os ata-

ques e aparentar simpatia com
os radicais.

No discurso de ontem, Rom-
ney optou por evitar polêmicas.
Ele homenageou a família de Ste-
vens e dos outros três america-
nos mortos no ataque em Ben-
ghazi. Romney fez apenas uma
referênciabreve ao episódio. “Re-
conheçoque agora estamosde lu-
to”, afirmou. “Perdemos quatro
de nossos diplomatas. Estamos
pensando na família deles e no
que eles deixaram para trás.”

O republicano optou por fa-
zer uma crítica mais geral à polí-
tica externa de Obama, princi-
palmente ao programa de cor-
tes de gastos do Pentágono.
“Uma América forte é essencial
para moldá-los. E para isso preci-
samos de um Exército forte”,
disse.

Ainda de acordo com Rom-
ney, a opção de Obama de con-
centrar os esforços militares
americanos em um conflito de
cada vez é equivocada. “Desde
Franklyn Roosevelt temos a ca-
pacidade de lutar duas guerras
simultâneas”, criticou. “Perdere-
mos US$ 1 trilhão no nosso orça-
mento militar.” / COM NYT

A pesar das imagens fortes do ataque à
missão americana em Benghazi, o go-
verno de Barack Obama enfrenta a pos-
sibilidade de seu maior problema no

longo prazo ser o Egito e não a Líbia.
Horas antes dos ataques em Benghazi, na ter-

ça-feira, a embaixada americana no Cairo foi
cercada por manifestantes. A resposta morna
do governo egípcio deu às autoridades em Wa-
shington – já preocupadas com o rumo do novo
governo islâmico do presidente Mohamed Mor-
si – motivo para novas preocupações.

Obama telefonou para Morsi e para o presi-
dente da Assembleia Nacional da Líbia, segun-
do informações da Casa Branca, em ligações
que pareceram diferentes no tom, sugerindo in-
satisfação com a resposta do Cairo.

Em seu pronunciamento, enquanto obser-
vou que as autoridades líbias tentaram ajudar o
esforço americano para proteger diplomatas
em Benghazi, o presidente encontrou poucos
motivos para mostrar contentamento com o
Egito, o segundo maior receptor de ajuda exter-

na americana após Israel, numa base de US$ 2
bilhões anuais. Morsi emitiu apenas uma censu-
ra leve aos manifestantes – e pelo Facebook. Ao
mesmo tempo que seu movimento, a Irmanda-
de Muçulmana, convocava um segundo dia de
protestos contra o extravagante filme antimu-
çulmano que desencadeou os protestos. E Mor-
si aguardou 24 horas para emitir sua declaração
contra os militantes que atacaram a embaixada.

Apesar de o assassinato do embaixador ameri-
cano ser uma “tragédia”, disse Robert Malley,
diretor do programa sobre Oriente Médio e Nor-
te da África do International Crisis Group, “no
longo prazo, a Líbia será um problema sobretu-
do dos líbios”. O que ocorre no Egito, ao contrá-
rio, de “atitudes populares com respeito aos
EUA e a sua economia doméstica, as relações
entre a Irmandade Muçulmana e o Exército, en-
tre o Cairo e Jerusalém, a situação no Sinai, afe-
tará profundamente a região e, com isso, afetará
profundamente a posição dos EUA no Oriente
Médio”, disse ele.

O que torna o curso incerto do Egito tão preo-
cupante para a Casa Branca é que Obama, mais
do que outros líderes, apoiou por diversas vezes
as manifestações árabes nas ruas do Cairo, mes-
mo quando isso significou ir expressamente
contra os desejos de aliados tradicionais, in-
cluindo os militares egípcios, países do Golfo
Pérsico e Israel. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK
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TV Estadão. As novas ações contra os EUA
e a reação de Barack Obama e Hillary Clinton

tv.estadao.com.br

Romney modera críticas e
evita polêmica sobre Líbia

● Apesar da crise aberta com o
assassinato do embaixador ame-
ricano em Benghazi, “não há ne-
nhum motivo para se arrepen-
der” da intervenção da Otan na
Líbia. A defesa foi feita ontem
pelo representante da França no
Brasil, Yves Saint-Geours. Em
Brasília desde 2009, ele voltará
nos próximos dias para Paris e
ocupará o terceiro cargo mais
importante na hierarquia do Quai
d’Orsay, a chancelaria francesa.
“A intervenção da Otan (em mar-
ço de 2011) salvou uma popula-
ção que estava prestes a ser mas-
sacrada (pelo ditador Muamar
Kadafi)”, diz Saint-Geours ao “Es-
tado”. “Fizemos o que deveria
ser feito.” O embaixador reconhe-
ce que “há divergências” entre
Brasil e França não só em rela-
ção à Líbia, mas também quanto
à crise na Síria e ao programa
nuclear iraniano. / ROBERTO SIMON
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De saída, embaixador
da França defende
intervenção na Líbia

Interesses dos
EUA na mira de
manifestantes

Violência. Manifestantes quebram as janelas da Embaixada dos EUA em Sanaa durante protesto contra o filme sobre Maomé

Onda de revolta põe embaixadas dos
EUA sob ameaça no mundo islâmico
CAIRO

Ao redor do mundo islâmico,
missões diplomáticas dos
EUA voltaram a ser alvo de
multidões em fúria, dois dias
após o embaixador americano
na Líbia, Jay Christopher Ste-
vens, ter sido assassinado em
Benghazi. Em pelo menos
duas embaixadas, no Cairo e
no Iêmen, a bandeira america-
na foi ontem arrancada e tro-
cada por uma negra, usada pe-
la Al-Qaeda – imagem especial-
mente sensível em tempos de
campanha eleitoral nos EUA.

Em entrevista, o presidente
Barack Obama disse acreditar
que os protestos continuarão
nos próximos dias, mas os EUA
“não têm a opção” de se retirar
do mundo islâmico. Antes, ques-
tionado sobre a posição dúbia do
governo egípcio diante dos pro-
testos antiamericanos, Obama
afirmou considerar que o novo
Egito “não é nem inimigo nem
aliado” de Washington.

Ao mesmo tempo, no Cairo, o
terceiro dia de manifestações
tornava-se mais violento do que
os anteriores. Automóveis fo-
ram incendiados e manifestan-
tes conseguiram entrar no com-
plexo diplomático, trocando a
bandeira dos EUA por uma usa-
da pela Al-Qaeda. Os confrontos
deixaram cerca de 300 feridos –
segundo a agência EFE – e, no
muro da embaixada, havia men-
sagens como “Obama, nós so-
mos discípulos de Osama (bin
Laden)”.

A onda de distúrbios está rela-
cionada a um filme obscuro, apa-
rentemente feito nos EUA, que
retrata o profeta Maomé como
pedófilo, bissexual e sanguiná-
rio. Ontem a secretária de Esta-
do, Hillary Clinton, voltou a con-
denar a filmagem: “Ele (o filme)
é repulsivo, parece ter o cínico
objetivo de macular a imagem de
uma grande religião e incitar o
ódio. Rejeitamos absolutamen-
te essa mensagem”.

A confusão sobre a origem do
filme cresceu ainda mais ontem.

O homem que havia sido identifi-
cado na imprensa americana co-
mo o autor de Inocência dos Mu-
çulmanos não existe e, agora,
ninguém sabe ao certo quem es-
tá por trás do filme (mais informa-
ções na página A11).

Sitiados. Os maiores ataques a
embaixadas americanas ocorre-
ram nas capitais egípcia e iemeni-
ta,mas grandes manifestações fo-
ram registradas também no Ira-
que, Marrocos, Tunísia, Sudão,
Faixa de Gaza e Afeganistão. Em
Teerã, mais de 500 ativistas pro-
testaramdiante da missão da Suí-
ça, que representa os interesses
dos EUA na república
islâmica.

Testemunhas do as-
salto à embaixada ame-
ricana no Iêmen afir-
mam que forças de seguran-

ça tentaram, sem sucesso, dis-
persar a multidão que se formou
diante do complexo diplomáti-
co, na região leste de Sanaa. Os
manifestantes conseguiram
romper o cerco policial e invadir
o local, escalando uma muralha
antes de atear fogo ao prédio
principal.

Seguranças da embaixada efe-
tuaram disparos para o alto, afir-
maram testemunhas, e a polícia
local só conseguiu afastar os ma-
nifestantes depois que alguns
chegaram a saquear móveis e
computadores do prédio.

O governo do presidente egíp-
cio, Mohamed Morsi,

emitiu ordens de pri-
são contra cristãos
coptasque teriam par-

ticipado do filme nos EUA (além
do pastor da Flórida Terry Jo-
nes, que há três anos ameaçou
fazer uma fogueira com exempla-
res do Alcorão). Morsi convocou
ainda uma manifestação em re-
púdio à produção blasfema, mas
não condenou os protestos dian-
te da embaixada americana.

Obama deixou ontem transpa-
recer a inquietação diante das
últimas declarações da Irmanda-
de Muçulmana, no Cairo. O pre-
sidente afirmou que, se funcio-
nários egípcios indicarem que
“não assumirão suas responsabi-
lidades, teremos um grande pro-
blema”. Os EUA mantinham ca-
lorosas relações com o Egito du-
rante o regime de Hosni Muba-
rak e a ajuda anual de Washing-

ton ao Cairo é estimada em
US$ 2 bilhões. / REUTERS e

THE NEW YORK TIMES

O problema real
da Casa Branca
está no Cairo

estadão.com.br

Após acusar Obama de
‘simpatizar’ com grupos
que atacaram embaixada,
republicano comenta
crise com cautela

● Potência

Washington na mira. Dois dias após morte de embaixador na Líbia, manifestantes em fúria contra filme que ridiculariza Maomé
convocam novas marchas e ateiam fogo a missões no Egito e no Iêmen; Sudão, Tunísia, Gaza, Afeganistão e Irã também têm protestos
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MITT ROMNEY
CANDIDATO REPUBLICANO
“O Oriente Médio
precisa da liderança
dos Estados Unidos”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.




