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EleiçõesnosEUA

-BRASÍLIA- A reeleição do democrata Barack Oba-
ma foi recebida com alívio pelo governo brasi-
leiro, que espera novos avanços nas relações en-
tre Brasil e EstadosUnidos— incluindo o fimda
exigência de vistos para cidadãos brasileiros e
americanos que visitarem os respectivos países.
Na avaliação do Itamaraty, as perspectivas são
as melhores possíveis em projetos que já são
discutidos em todas as esferas institucionais.
A razão de tanto otimismo é que, de forma ge-

ral, a permanência de Obama na Casa Branca
significará a manutenção de boa parte do qua-
dro de funcionários que discutem e negociam
acordos com o Brasil.

BOA VONTADE SOBRE ETANOL E SUCO DE LARANJA
No caso do livre trânsito de brasileiros nos EUA
e vice-versa, as discussões estão adiantadas, e a
medida deve ser anunciada até 2014, embora
ainda vá depender da aprovação dos legislati-
vos dos dois países.
— O fato de estarmos sentados discutindo o

livre o trânsito de cidadãos brasileiros nos EUA
é sinal de que não apenas nossa economia é
bem vista, como já ficou claro, mas também o
povo brasileiro. Mostra que nós somos deseja-
dos e bem-vindos como hóspedes— comentou
o porta-voz do Ministério das Relações Exterio-
res, embaixador Tovar Nunes.
Segundo ele, comObama à frente dos EUA, as

relações bilaterais apresentaramprogressos sig-
nificativos. O presidente americano demons-
trou boa vontade em relação à retirada de bar-
reiras às importações de etanol e suco de laran-
ja do Brasil, e o leque de acordos com aquele
país foi ampliado, por exemplo, com o in-
tercâmbio de cientistas, cooperação nomonito-
ramento de desastres naturais por satélite e par-
ceria na produção e pesquisa de combustíveis
de fontes renováveis.
— Os americanos estão dispostos também a

investir no Brasil, o que demonstra confiança
na economia brasileira. Há um estreito relacio-
namento entre empresários e parlamentares —
disse o porta-voz.
Nunes revelou que a atual secretária de Esta-

do americana, Hillary Clinton, dissera a autori-
dades brasileiras queObama ficoupessoalmen-
te tocado e agradecido coma forma como foi re-
cebido pela presidenteDilmaRousseff, emmar-
ço do ano passado, no Palácio da Alvorada. Am-
bos se reuniram com familiares na residência
oficial de Dilma.
Na agenda bilateral, existe a expectativa do

governo brasileiro em torno de uma declaração
mais concreta sobre a presença do Brasil como
membro permanente do Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas. Há, ainda, posições coin-
cidentes sobre Síria, Haiti e Paraguai.
—ACasaBranca disse que os EUAnão têm in-

tenção de apoiar uma ação militar no Irã, o que
nos deixou mais tranquilos — destacou, ainda,
o diplomata.
Perguntada sobre a vitória de Obama, a presi-

dente Dilma Rousseff disse que telefonaria on-
tem mesmo ao colega americano para felicitá-
lo pela vitória. Em discurso na 15ª Conferência
Internacional Anticorrupção, ela já havia sau-
dado a reeleição.
— Aproveito a oportunidade para cumpri-

mentar o povo americano e o presidente Oba-
ma pela sua eleição — afirmou Dilma.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, con-

siderou que a reeleição de Obama é positiva
tanto para o Brasil, quanto para o G-20:
—Ele pegou o governo em janeiro de 2009, fa-

se mais crítica da crise, conseguiu superá-la re-
lativamente bem e só não vai melhor porque o
Congresso não tem aprovado suas propostas de
ação fiscal. l

Reeleição favorecemanutenção dos negociadores já em atividade, diz governo

Brasil vê mais chances para
a isenção mútua de vistos Previsão é que região continue

fora da agenda de prioridades do
segundomandato do presidente

-BUENOS AIRES- A reeleição de Barack Oba-
ma foi bem recebida na grandemaioria
dos países daAmérica Latina, embora a
região não tenha sido prioridade na po-
lítica externa do presidente americano
em sua primeira gestão. Os governos de
Argentina, México, Equador e Colôm-
bia, entre outros, manifestaram sua sa-
tisfação pelo resultado eleitoral nos Es-
tados Unidos e se dispuseram a traba-
lhar com Obama na nova etapa, com a
expectativa de que a Casa Branca possa
avançar em questões fundamentais co-
mouma reformamigratória e o comba-
te ao crime organizado e ao narcotráfi-
co noMéxico e na América Central. Pa-
ra analistas locais ouvidos pelo GLO-
BO, porém, não devem ser esperadas
grandes mudanças no relacionamento
com os outros países do continente, já
que os assuntos que interessam aos go-
vernos regionais continuam sem peso
na agenda do presidente americano.
— Questões cruciais para a região,

como o narcotráfico e o crime organi-
zado, devem continuar a ser tratadas
pelo Departamento de Estado, e não
por Obama e suas equipes políticas —
opinou o equatoriano Adrián Bonilla,
secretário-geral da Faculdade Latino-
americana deCiências Sociais (Flacso).
Segundo ele, “a menos que ocorra

uma crise grave no continente, não se
deve imaginar que aAmérica Latina ga-
nhará mais atenção de Obama”.

DE OLHO NA VENEZUELA
Outros gestos de cooperação por parte
daCasa Branca poderiam surgir duran-
te o processo de paz na Colômbia,
apontou JuanGabriel Tokatlián, profes-
sor de Relações Internacionais da Uni-
versidade Torcuato Di Tella, de Buenos
Aires. Para ele, “nestemomentomuitos
se perguntam o que farão os Estados
Unidos em relação à América Latina,
esquecendo que os países da região es-
tão atuando de formamuitomais inde-
pendente, fazendo coisas com ou sem
os Estados Unidos”. Para Tokatlián, nos
primeiros dois anos de seu novo man-
dato, Obama terá a oportunidade de
cooperar em várias frentes: o processo
de paz entre o governo colombiano e as
Farc; a possível transição política naVe-
nezuela caso a saúde do presidenteHu-
go Chávez se deteriore; o grave cresci-
mento do crime organizado e do narco-
tráfico, sobretudo na América Central e
noMéxico, e as demandas em relação à
reforma migratória”. No caso da Vene-
zuela, por exemplo, o professor disse
que “ainda é uma incógnita se Obama
se aliará com movimentos antichavis-
tas ou preferirá o diálogo com Brasil e
Argentina e a intermediação da União
de Nações Sul-americanas (Unasul)”.
— O combate à drogas e ao crime or-

ganizado é essencial e Obama deverá
rever a política de Washington neste
sentido — enfatizou Tokatlián.
Somente no México, o narcotráfico

provocou amorte de 60mil pessoas nos
últimos seis anos. O governo mexicano
se queixa do fluxo de armas entre os
EUA e seu país. Obama tentou prorro-
gar no Congresso uma lei que venceu
em 2004 e proibia a venda de armas se-
miautomáticas e fuzis,mas esbarrou no
obstáculo republicano.

BLOQUEIO A CUBA EM SEGUNDO PLANO
Na opinião da professora venezuelana
Elsa Cardozo, da Universidade Central
da Venezuela (UCV), “está claro que
Washington não quer mais dirigir o
trem latino-americano e aposta em li-
deranças fortes na região de países co-
mo México, Colômbia e Brasil. Com
Rommey teríamos, novamente, uma
agenda de confronto, sobretudo com
Venezuela, Equador, Argentina e Bolí-
via. ComObama teremos a continuida-
de de umpresidente cauteloso em rela-
ção à América Latina, que trocou a luta
pela liderança pelo acompanhamento
de governos aliados”.
Antigas demandas regionais, como o

fim do bloqueio econômico a Cuba,
continuarão numa agenda pouco prio-
ritária, afirmaram os três analistas. As
recentes medidas adotadas por Cuba
poderiam levar à flexibilização do blo-
queio, mas uma medida mais ousada,
disse a professora da UCV, “dependerá
da agenda interna de Obama, que será
muito mais importante”. l

EUA não querem
dirigir o trem
latino-americano

JANAÍNAFIGUEIREDO
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“Sim, é importante pois garante que os
Estados Unidos não apliquem uma
agenda de interferência danosa na
América Latina. A plataforma de Obama
tende a melhorar as relações com o Brasil
na economia. Por conta dos problemas
internos americanos, a agenda para a
América Latina e o Brasil ficou fora da
campanha. Uma vez que se aplaquem,
pode ser transformada, dando mais
oportunidade à liderança regional
brasileira.”

Maria Aparecida de Aquino
Professora de História Contemporânea da USP

“Sim, mas não haverá nenhuma mudança
significativa para o Brasil. A relação com
os Estados Unidos tem sido boa nos
últimos dois anos, com acordos de
cooperação em setores estratégicos,
como inovação e biocombustíveis. Essas
relações são consensuais e pouco seriam

afetadas pela eleição americana.”
Geraldo Zahran
Professor da PUC-SP, especialista em política
externa

“Sim. Por sua política de menos
interferência, a vitória de Obama é
melhor para o mundo e para o Brasil.
Mas, para a relação bilateral, é
indiferente, até porque os republicanos
já tiveram um enfoque comercial
melhor para o Brasil.”

Evandro Menezes Carvalho
Professor de Direito Internacional da FGV-Rio

“É indiferente quem é o vencedor da
eleição se considerarmos que tanto
Obama quanto Romney deixaram claro
que a América do Sul não é uma
prioridade econômica. Por outro lado,
as relações são ótimas no campo
político.”

Virgílio Arraes
Professor de Relações Internacionais da UNB

“Obama é melhor do ponto de vista das
relações internacionais. Sobre nossas
relações econômicas e comerciais com os
EUA, nossa balança comercial é saudável
e as restrições atuais a alguns produtos
estão longe de acabar.”

José Botafogo Gonçalves
Vice-presidente do Centro Brasileiro de Relações
Internacionais

“Tudo indica que a vitória será boa.
Embora os democratas sejammais
protecionistas do que os republicanos, o
presidente não tomou medidas de
restrição ao comércio.”

José Augusto de Castro
Presidente da Associação de Comércio Exterior do
Brasil

U
AREELEIÇÃODEOBAMAÉBOAPARAOBRASIL?

Emdepoimento às repórteres TatianaFarah (São
Paulo) e ElianeOliveira (Brasília)

“Nós somos mais que a soma de nossas
ambições individuais, mais que um
conjunto de estados vermelhos e azuis.”

Barack Obama
Presidente reeleito dos EUA

“Sua reeleição é uma clara escolha por
um país consciente de seus desafios.”
François Hollande
Presidente da França
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ELIANEOLIVEIRA, DEMÉTRIOWEBER E

VINÍCIUS SASSINE
internacio@oglobo.com.br

Parceria. Em Chicago, durante a festa da vitória nas urnas, Barack Obama comemora a vitória com Joe Biden, seu vice-presidente: dupla terá mais quatro anos à frente dos EUA

LARRY DOWNING/REUTERS
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  8 nov. 2012, Mundo, p. 43.




