
Ontem, em campanha,
o presidente americano

Barack Obama manteve
a linha de criticar as políticas
econômicas propostas
pelo rival Mitt Romney.

O Brasil não foi citado uma vez
sequer durante o encontro tele-
visionado entre Romney e Oba-
ma na terça-feira, assim como
ao longo da campanha presiden-
cial. A relação entre os países,
porém, na opinião de especialis-
tas, vem se adensando nos últi-
mos anos, principalmente com
a relação bilateral estabelecida
entre o democrata e a presiden-
te Dilma Rousseff. Assim, di-
zem, independentemente de
quem assuma a Casa Branca, a
institucionalização da política
bilateral deve se manter.

“Já são conhecidos os compo-
nentes da relação entre os dois
países. A bilateralidade garantiu
uma aproximação tamanha que
hoje a relação talvez não depen-

da tanto de quem governa”, afir-
ma Leonardo Trevisan, profes-
sor do curso de Relações Inter-
nacionais da ESPM.

Ele aponta que, no debate
que teve Barack Obama como
virtual vencedor, o republicano
Mitt Romney se destacou mais
quando se considerada a temáti-
ca da América Latina. “Ao abor-
dar que Obama não apresentou
nenhuma evolução na política
voltada aos imigrantes, mesmo
tendo maioria democrata no
Congresso, Romney coloca o de-
mocrata na parede e pode ga-
nhar pontos com a parcela lati-
na do eleitorado”, diz.

Os especialistas apontam,
contudo, que os assuntos do-
mésticos tendem a gerar mais
repercussão entre os eleitores
americanos. “Por isso as ques-
tões relacionadas ao terrorismo

sempre acabam se sobressaindo
quando o tema é política inter-
nacional. A preocupação com a
América Latina acaba se centra-
lizando em narcotráfico e imi-
gração”, acredita Geraldo
Zahran, especialista em Estados
Unidos da PUC-SP.

“A América Latina aparece
como subproduto da China.
Romney pontua que os chine-
ses estariam roubando merca-
dos, dentre eles, a América La-
tina. Além disso, acusa Obama
de ter uma postura pouco con-
tundente com o país. Isso per-
de relevância para o eleitorado,
se considerarmos que o demo-
crata conseguiu impulsionar
uma variação cambial na China
no ano passado. Essa é a maior
prova de que Obama pode con-
ter a pressão do país asiático”,
avalia Trevisan. ■

Questões relativas à
América Latina devem ser

abordadas apenas no último
debate entre os presidenciáveis,
marcado para a próxima
segunda-feira na Flórida.

● ●

O presidente Barack Obama
continuou atacando Mitt Rom-
ney ontem ao acusá-lo de ofe-
recer um acordo econômico
“incompleto” aos americanos,
enquanto tentava consolidar o
seu avanço após o segundo de-

bate contra seu adversário re-
publicano.

Obama fez campanha no es-
tado-chave de Iowa horas de-
pois de as pesquisas terem atri-
buído ao presidente a vitória
no encontro televisionado de
terça-feira à noite. “Vocês não
querem investir neste acordo
incompleto”, disse Obama.

O presidente também acusou

Romney de esconder os deta-
lhes sobre como financiará seu
plano de redução em 20% dos
impostos em todos os âmbitos.

“Normalmente, quando um
político diz a você que vai espe-
rar até depois das eleições para
explicar um plano, não tem
uma surpresa agradável guar-
dada para você”, disse Oba-
ma. ■ AFP
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Em campanha ontem, Obama
manteve ofensiva contra a
política de Romney sobre o tema

‘América Latina é
subproduto da China’
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Barack Hussein Obama, ex-senador de Illinois e atual presidente dos EUA, está 
concorrendo a um segundo mandato nas eleições de novembro de 2012. Filho de um 
homem negro do Quênia e uma mulher branca do Kansas, Obama é o primeiro 
afro-americano a ascender ao cargo mais alto do país. Ele derrotou Hillary Rodham 
Clinton numa batalha longa e amarga nas primárias antes de derrotar o senador 
John McCain, republicano do Arizona, nas eleições presidenciais de 2008. A vitória 
de Obama aconteceu num momento em que a economia estava quase em queda 
livre, e seu mandato foi marcado pelo que muitos chamaram de Grande Recessão
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“
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Temática, pouco relevante para eleitor, é deixada de lado por candidatos

É concebível que o (ex-)governador
Romney possa baixar os preços da gasolina,
porque voltaríamos àquela mesma
bagunça (do governo de George W. Bush)

Não se pode transformar a segurança
nacional em questão política

Barack Obama
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 5.




