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ACUSAÇÕES AO GOVERNO SÍRIO
A presidente condenou a intolerância religiosa, exibida nas
últimas semanas em ataques
às representações dos EUA e
aliados, por causa do filme anti-Islã produzido naquele país,
mas também repudiou manifestações contra o Islã.
— Repudiamos todas as formas de intolerância religiosa e,
diante dos acontecimentos das
últimas semanas, reafirmamos
nossa condenação veemente
de todas as manifestações de
islamofobia e, com a mesma
veemência, afirmamos nosso
repúdio aos atos recentes de
violência e terrorismo praticados contra os Estados Unidos,
Alemanha e outros países —
disse a presidente.
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tephen Barton, 22 anos, ferido na matança
no cinema, colocou, segunda-feira, um vídeo na internet mostrando o absurdo da situação: 48 mil americanos serão mortos por malucos armados durante o próximo mandato presidencial, mas os candidatos preferem não enfrentar o lobby da indústria de armas. O democrata e o
republicano já foram a favor de impor restrições,
agora ficaram do lado da poderosa Associação Nacional do Rifle.
Num cinema vazio, com cicatrizes no pescoço e
no rosto, Stephen conta sua história: foi ferido por
25 estilhaços de bala e a estadia no hospital o obrigou a desistir de uma viagem à Rússia, onde daria
aula de inglês, pago pela Fundação Fulbright. “Tenho sorte, escapei. Os mortos por armas nos próximos quatro anos dariam para encher 200 cinemas
como este”, diz no filmete, financiado por 725 prefeitos e escalado para passar na TV do Colorado.
A tocante campanha de Stephen contra as armas
tem chance quase zero de entrar no debate dos
candidatos. Dividiria o eleitorado e ninguém quer
correr o risco de perder voto agora. Os especialistas são unânimes em dizer que debate é mais performance e menos discussão de ideias. Ou seja,
mais charme, simpatia e brilho, menos aprofundamento de temas polêmicos. Obama, antes mesmo de entrar no palco, já ganhou por 3x1 na bolsa
de apostas sobre o provável vencedor de mais um
“embate do século”. Há dias, jornais, TVs e mídias
sociais giram em
U
torno de estratégias
dos candidatos, com
Os pontos-chave
hordas de assessores de prontidão, em
ritual que se repete a
O controle de venda de
cada eleição.
armas, tema que divide o
Muito barulho por
eleitorado, ficará de fora da
quase nada. Com as
agenda dos candidatos no
novas tecnologias,
debate presidencial.
os debates deixaram
de ter o impacto do
início da TV, quando
Com as novas tecnologias,
eram um momento
os debates já não têm mais
único para os candio impacto do início da TV.
datos falarem com
milhões de pessoas
ao mesmo tempo.
Agora, um vídeo no
Barack Obama ainda não
YouTube, como o da
ganhou a eleição, mas é
Gangnam, é visto
muito difícil para Mitt
por 60 milhões de
Romney virar o jogo.
pessoas, a mesma
audiência esperada para o debate. Público não
muito maior que o número de downloads da gravação em que Romney critica 47% dos americanos
por viverem às custas do Estado.
O debate não deve mudar nada ou quase nada.
Romney continua à procura de uma ideia para tirar votos do presidente, mas é difícil que consiga
reverter a queda nas pesquisas: entre gafes e propostas estapafúrdias foi perdendo eleitores. Não
conseguiu mostrar uma visão do futuro e explicar
como pretende chegar lá. Até agora já lançou ao
menos quatro campanhas. A primeira, quando escolheu o vice Paul Ryan e colocou-se ao lado do rigor fiscal e contra programas sociais, especialmente a cobertura de saúde obrigatória. Foi mal
recebido, mudou de assunto. Na segunda campanha, ao ser confirmado candidato, atacou o desempenho econômico de Obama, críticas destruídas pelo ex-presidente Bill Clinton na convenção
democrata — como efeito colateral, ficou rotulado
de “homem voltado para o passado”, em contraste
com as propostas de futuro de Obama.
A terceira tentativa de convencer os eleitores a
demitir o atual presidente veio com projetos de redução de imposto e desregulamentação dos negócios, ideias que sucumbiram sob o impacto do discurso dos 47%. Com os protestos no mundo árabe,
Romney ensaiou novo ataque: demoliu a política
externa de Obama, mas não conseguiu ser claro
sobre suas próprias intenções: vai começar uma
guerra com o Irã? Pretende trazer a Guerra Fria de
volta ao chamar a Rússia de primeira inimiga?
Obama tem muitos pontos fracos: as promessas
não cumpridas, o aumento do déficit público, desemprego alto, poucos avanços na política externa. Mas leva vantagem nas pesquisas — 3,5 pontos
percentuais na média nacional — e está na frente
nos principais swing states, aqueles estados não
confiáveis que às vezes votam nos democratas, outras vezes nos republicanos. Já ganhou? Ainda
existem eleitores que não gostam de Obama nem
de Romney. “É este voto anti-Obama que o republicano procura consolidar”, diz Geoffrey Skelley,
analista político da Universidade de Virgínia.
Obama ainda não ganhou a eleição, ainda falta
um mês de campanha e isto é muito tempo. Mas
está muito difícil para Romney virar o jogo. l

-LIMA- No discurso de abertura
da Cúpula América do Sul - Países Árabes (Aspa), a presidente Dilma Rousseff condenou os
ataques às representações diplomáticas dos Estados Unidos e de países aliados em protesto contra um polêmico filme anti-Islã. Em dez minutos
de fala, Dilma defendeu a busca da paz no Oriente Médio
pelos próprios países da região
e criticou a ação do Quarteto
(Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU) na mediação entre Israel e Palestina.
— É importante que outros
eventos no Oriente Médio não
nos façam esquecer a questão
de Israel e Palestina. O reconhecimento do Estado palestino pela ONU no contexto da
solução dos dois Estados é a
única alternativa para a paz na
região. O Conselho de Segurança da ONU não pode abdicar de suas atribuições e transferi-las para um quarteto inoperante — afirmou Dilma.
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Dois meses depois de um serial killer matar
12 pessoas num cinema do Colorado, Barack
Obama e Mitt Romney desembarcam hoje
em Denver, a capital do estado, para o
primeiro debate desta campanha eleitoral. O
tema é política interna, mas o controle da
venda de armas não faz parte da agenda. Os
dois têm a mesma posição: ficar calado.
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DEBATE SEM ARMAS
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Presidente critica Quarteto formado por EUA, ONU, Rússia e UE

Show. A presidente Dilma Rousseff e outros participantes da cúpula assistem a uma apresentação de dança peruana
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Dilma acusa negociadores de
inoperância na questão palestina
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Dilma também condenou
ações militares de outros países no Oriente Médio:
— Preocupa também a crescente retórica em prol de ação
militar unilateral contra as instalações no Irã. Qualquer iniciativa desse tipo constituirá violação da carta da ONU, desestabilizará ainda mais o Oriente
Médio e atingirá sua população, com gravíssimas consequências para a Humanidade.
Para a presidente, as transformações políticas por que
passam os países árabes “merecem especial atenção”. Dilma
afirmou que as manifestações
populares mostram o desejo
de participação política, desenvolvimento e justiça social,
movimento semelhante ao vi-

ão

|

iliz
aç

Volta ao
Mundo

ut

|

Time: 10-02-2012 21:58 Color: C
K
Y
M

A

36

Edition: 1

vido recentemente na América
Latina. Porém, a presidente
disse que algumas situações
causam preocupação, citando
a situação da Síria.
— A maior responsabilidade
pelo ciclo de violência recai sobre o governo de Damasco, vitimando sobretudo mulheres,
crianças e jovens. Mas sabemos também da responsabilidade das oposições armadas,
especialmente daquelas que
contam com apoio militar e logístico estrangeiro — disse a
presidente.
Ela manteve o discurso de
que uma solução negociada é
o único caminho para a paz:
— O Brasil tem apoiado os
esforços da ONU e da Liga Árabe em favor de uma solução

negociada para o conflito, a
única solução possível. Esperamos que todos os envolvidos
aceitem o caminho do diálogo,
que é o caminho da paz na região — complementou.
A presidente também se referiu aos problemas internos
da Líbia e do Iraque, dizendo
que os conflitos são “agravados
pela intervenção externa” que
esses países sofreram:
— A solução para os problemas enfrentados pelos países
árabes só poderá ser encontrada por eles próprios — ressaltou. — Queremos contribuir
para a reconstrução desses países e para o desenvolvimento
econômico e social, mas sabemos que o caminho desses países passa por eles. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 out. 2012, Economia, p. 36.

Dias de esperança e incerteza na Venezuela
AP / 1-10-2012

Na expectativa da
vitória, Capriles
acena a Chávez

JANAÍNA FIGUEIREDO
Enviada especial
janaina.figueiredo@oglobo.com.br
-CARACAS -Basta

botar os pés na
Venezuela para constatar que
duas sensações predominam
no país: os eleitores do candidato da oposição nas eleições
presidenciais, Henrique Capriles, estão entusiasmados com
sua campanha e sentem que a
possibilidade de uma vitória
no próximo domingo é real. No
entanto, ao mesmo tempo,
opositores e chavistas não conseguem imaginar o presidente
Hugo Chávez sendo derrotado
nas urnas e, muito menos, entregando o poder. Já no Aeroporto Internacional de Maiquetía, uma funcionária da
alfândega resume o que pensam vários venezuelanos:
— Se Chávez perder, o país
vai pegar fogo.
Pesquisas recentes apontaram todos os cenários possíveis, até mesmo uma vitória de
Capriles, o jovem ex-governador do estado de Miranda que
encantou os venezuelanos insatisfeitos com a revolução bolivariana. Mas até mesmo os
seguidores de Capriles admitem ser difícil ver Chávez passando o poder para a oposição
— o que levou o opositor a fazer aberturas ao presidente.
— As revoluções não nascem
para serem derrotadas. Acreditamos na força de Capriles,
mas somos cientes do poder
do chavismo — comentou Fernando Romero, dono de um
restaurante no bairro de Chacao, área nobre da capital venezuelana.
Neste município governado

Disputa imprevisível. Capriles segura panfleto da campanha de Chávez

| Opinião |

VIGILÂNCIA
O CAUDILHO Hugo Chávez
enfrentará no domingo sua
mais difícil eleição. Mesmo
com todo o uso de instrumentos do Estado para boicotar o adversário Capriles,
não é certa sua vitória.
O MUNDO precisa ficar
muito atento ao que aconte-

há anos pela oposição, o favoritismo de Capriles é evidente.
Em meio a um trânsito infernal, um caminhão toca a música de campanha de Capriles
(uma mistura de salsa e merengue), animando um pouco
os motoristas com o lema “um
caminho é possível”.
O candidato opositor conhece os medos do eleitorado em

cerá na Venezuela, pois é
contrário à essência do projeto de poder de Chávez sair do
Miraflores por força do voto.
SE A derrota chavista acontecer, deverá ser necessária
muita pressão externa para o
desejo da maioria do eleitorado ser cumprido.

relação ao dia 8 de outubro,
quando o resultado da eleição
será confirmado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).
O cenário mais temido por todos é um triunfo apertado de
qualquer um dos candidatos,
que abra espaço para denúncias de fraude. Nas últimas horas, Capriles tentou transmitir
uma mensagem de paz e se

dispôs a dialogar com Chávez,
caso seja eleito presidente.
— Por que não? Não tenho
preconceitos, os que têm preconceitos são outros — declarou à emissora Televen na noite de segunda-feira.
Para Capriles, a Venezuela
segue rumo a um “grande
acordo” de governabilidade. O
candidato pediu que o líder
bolivariano há 13 anos no poder, caso perca a eleição presidencial, respeite a vontade popular expressa nas urnas:
— Para saber ganhar, é necessário saber perder — ressaltou. —Não tenho dúvidas de
que vamos ganhar.
Já o chefe de campanha de
Chávez, Jorge Rodríguez, assegurou em entrevista coletiva
concedida ontem no estado de
Lara ser impossível que Chávez perca:
— A ofensiva final da direita
só fez aumentar a angústia e a
confusão. Recomendo a eles
(opositores) que tomem um
chá de valeriana — disse Rodríguez, também prefeito de
Caracas, aludindo a uma planta similar à camomila.
Na região de Sábana Grande,
em Caracas, o clima entre a
maioria chavista é de vitória. A
apenas 2 quilômetros de Chacao, o cenário é bem diferente:
barraquinhas de campanha a
favor de Chávez e eleitores que
confiam na continuidade.
— Chávez vai ganhar porque
é o melhor presidente que tivemos, o único que pensou nos
pobres — disse a vendedora
Alexandra Castillo, vestindo
uma camiseta com o nome do
líder bolivariano.
No estado de Yaracuy, Chávez mandou um recado a seus
eleitores, sobretudo os desencantados com a revolução:
— Não falharei no próximo
período, serei um melhor
presidente. l

