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● O secretário-geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),
Ban Ki-moon, também felicitou
Obama ontem por meio de nota
oficial. No texto, o sul-coreano
diz que os esforços conjuntos
devem ter como objetivo princi-
pal “acabar com o derramamen-

to de sangue na Síria, voltar a por
no caminho o processo de paz no
Oriente Médio, promover o desen-
volvimento sustentável e fazer
frente aos desafios colocados
pelas alterações climáticas”.

O governo de Israel, um dos
principais parceiros estratégicos
dos Estados Unidos, também en-
caminhou nota de felicitações. O
primeiro-ministro Binyamin Ne-
tanyahu reiterou que as relações
entre os dois países estão mais
fortes do que nunca. / AP

PARIS

Se pudessem ter votado nas elei-
ções presidenciais nos EUA,
80% dos europeus teriam apoia-
do a reeleição de Barack Obama.
Mas isso não significa que os líde-
res políticos da União Europeia
estejam satisfeitos com a aten-
ção que receberam de Washing-
ton nos últimos quatro anos.
Desde ontem, voltou a crescer
em Berlim, Paris e Bruxelas a ex-
pectativa de que o bloco receba a
mesma atenção concedida à
Ásia.

As manifestações de insatisfa-
ção foram ouvidas nos últimos
dias nos bastidores dos princi-
pais governos da Europa. Em Pa-
ris, a expectativa é que Obama
acentue a pressão sobre a chan-
celer da Alemanha, Angela Mer-
kel, para que a UE flexibilize a
aposta na austeridade fiscal para
combater a crise da zona do eu-

ro. Entre os líderes europeus, o
presidente da França, François
Hollande, foi um dos primeiros a
comemorar a reeleição, no iní-
cio da manhã de ontem. Depois
de apresentar “as mais calorosas
felicitações”, o socialista elo-
giou a escolha feita “por uma
América aberta, solidária”. Ho-
ras mais tarde, Hollande afir-
mou: “Trabalhei seis meses com
Obama, conheço suas priorida-
des e elas coincidem com as nos-
sas”.

Em Berlim e Londres, a chan-
celer da Alemanha, Angela Mer-

kel,e o primeiro-ministro da Grã-
Bretanha, David Cameron, tam-
bém ressaltaram o desejo de
uma “cooperação contra a crise
financeira”, segundo as palavras
da líder alemã.

A mesma ênfase em econo-
mia foi usada pelo presidente
do Conselho Europeu, Herman
Van Rompuy, e pelo presidente
da Comissão Europeia, José
Manuel Durão Barroso, que ex-
pressaram em nota o desejo de
aproximação entre os dois la-
dos do Atlântico, “em especial
em matéria de segurança e de

economia”.
A preocupação em reforçar a

cooperação leva em considera-
ção o sentimento dos líderes eu-
ropeus de que a Europa foi relega-
da no primeiro governo de Oba-
ma em favor da Ásia. Ontem, o
discurso da vitória de 21 minutos
feito pelo presidente não fez ne-
nhuma referência à Europa, o
que feriu suscetibilidades.

Para o premiê de Luxembur-
go, Jean-Claude Juncker, a ten-
dência é a de que a colaboração
melhore na nova administração,
pois “Obama está menos soterra-
do de assuntos nacionais”.

Por outro lado, há o temor em
Berlim de que Obama intensifi-
que a pressão por medidas de es-
tímulo fiscal à economia do blo-
co, iniciativa contra a qual Mer-
kel vem lutando no interior da
UE. Para Vincent Michelot, his-
toriador do Instituto de Estudos
Políticos (Sciences-Po) de Lyon
e especialista em EUA,

Obama terá mais liberdade
neste mandato para impor suas
ideias: “Para a política europeia
e o mundo árabe, o presidente
Obama será mais favorável à inte-
gração europeia e ao processo de
paz no Oriente Médio”. / A.N.

Europa espera reaquecimento de relações com EUA

Irã reage à vitória democrata
com aceno a novas negociações
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ELEIÇÃO AMERICANA: Repercussão

Dilma saúda
Obama e
promete
telefonema
Presidente do Brasil faz formato de coração
com as mãos após falar de eleição nos EUA

Ban Ki-moon e
Netanyahu também
felicitam presidente
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A presidente Dilma Rousseff
aproveitou discurso ontem
em Brasília, durante a abertu-
ra da 15ª Conferência Interna-
cional Anticorrupção (IACC),
para cumprimentar o presi-
dente reeleito dos Estados
Unidos, Barack Obama, pela vi-
tória das urnas. A reeleição de
Obama agrada ao governo bra-
sileiro que, apesar de não ter
dado manifestações oficiais
de apoio a nenhum dos lados,
tem reconhecidamente um
apreço maior pelos democra-
tas.

Dilma, no entanto, ainda não
telefonou para a Casa Branca pa-
ra parabenizar o presidente – se-
gundo o Palácio do Planalto,
Obama só receberia esses telefo-
nemas a partir de hoje, após uma
longa e exaustiva campanha.

Ao falar do compromisso do
Brasil contra a corrupção, Dilma
destacou a Parceria pelo Gover-
no Aberto, lançada por ela e por
Obama em 2011. “Colaboramos
com o desenvolvimento de ins-
trumentos inovadores que con-

tribuem para a prevenção da cor-
rupção, como é o caso da Parce-
ria pelo Governo Aberto. Apro-
veito a oportunidade para cum-
primentar o povo americano e o
presidente Obama por sua elei-
ção”, disse a presidente, sob
aplausos do público.

Ao sair do Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães, palco
do evento, Dilma disse: “Eu vou
dar os parabéns a ele (Obama)”.
A presidente ainda fez o formato
do coração com as mãos.

No Itamaraty, o fato do presi-
dente americano ter voltado a ne-
gociar em organismos multilate-
rais, como o G-20, ignorados pe-
lo seu antecessor, é considerado
um avanço. Também há a avalia-
ção de que há um respeito maior
pelas posições dos demais paí-
ses e menos pressão por um ali-
nhamento com as posições ame-
ricanas.

No Palácio do Planalto, além
de uma identificação maior com
um governo com uma agenda so-
cial maior do que os republica-
nos, Dilma Rousseff tinha um te-
mor mais palpável, o de que o
republicano Mitt Romney reto-
masse as políticas de liberaliza-
ção total praticadas por George
W. Bush e revertidas por Oba-
ma. Dilma considera a falta de
controle dos mercados pratica-
da pelos republicados como a
principal causa da crise econômi-
ca que começou em 2008 nos
EUA.

O governo brasileiro espera es-
treitar ainda mais os laços com
Washington, já notabilizados
por iniciativas como o programa
Ciência Sem Fronteiras – a Casa
Branca pretende mais do que do-
brar o número de estudantes bra-
sileiros nos Estados Unidos – e o
Governo Aberto.

O ministro das Relações Exte-
riores, Antonio Patriota, ligou lo-
go cedo na manhã de ontem para
o embaixador dos Estados Uni-
dos no Brasil, Thomas Shannon,
e o cumprimentou pela reelei-
ção do presidente Obama, esten-
dendo os cumprimentos a todo
o povo americano.

Hollande. ‘Trabalhei com Obama e conheço suas prioridades’

Notícia. Egípcio compra jornal com manchete da vitória de Obama no Cairo: relação com a Irmandade Muçulmana é desafio
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“Colaboramos com
instrumentos
que contribuem para a
prevenção da corrupção.
Aproveito a oportunidade para

cumprimentar o
povo americano

e o presidente
Barack
Obama
por sua

eleição”

Em crise econômica, UE
se sente relegada pelo
governo Obama; 80%
dos europeus teriam
votado no democrata

Líder do Parlamento
afirma que não é tabu
dialogar com Washington
e Teerã o faria no inferno,
se houvesse benefícios

● Colaboração

Andrei Netto
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O Irã reagiu à vitória de Barack
Obama nos EUA com uma ines-
perada declaração em defesa de
negociações sobre seu programa
nuclear. Horas após o resultado
ser divulgado, uma das figuras
mais importantes da república is-

lâmica disse que não é tabu dialo-
gar com Washington e Teerã o
faria “até mesmo no inferno, se
isso beneficiar nosso sistema”.

O comentário foi feito pelo lí-
der no Parlamento, Ali Larijani –
aliado do líder supremo, Ali Kha-
menei – em entrevista à agência
estatal Mehr. A notícia, entretan-
to, foi tirada pouco depois da in-
ternet e nenhum outro comentá-
rio do tipo foi feito.

Há duas semanas, o jornal The
New York Times noticiou que di-
plomatas iranianos e america-
nos estavam conduzindo nego-
ciações de bastidores sobre o
programa nuclear de Teerã. Am-

bos os lados negaram de imedia-
to a informação.

Primavera árabe. A vitória de
Obama tende a abrir um novo ca-
pítulo na guerra civil síria. A ex-
pectativa foi revelada por líderes
políticos do mundo árabe-mu-
çulmano e também pelo primei-
ro-ministro da Grã-Bretanha.
David Cameron defendeu on-
tem que a sorte de Bashar Assad
seja transformada em priorida-
de máxima da política externa
americana no início do segundo
mandato democrata.

A reeleição também repercu-
tiu bem entre líderes políticos

da região. Em mensagem de feli-
citação, o presidente do Egito,
Mohamed Morsi, que manteve
relações distantes até agora, dis-
se esperar “o reforço das rela-
ções de amizade entre os dois
países para servir aos objetivos
comuns: a justiça, a liberdade e a
paz”.

Já o primeiro-ministro de Is-
rael, Benjamin Netanyahu, com
quem Obama tem uma relação
tensa, pediu ao presidente reelei-
to que continuem a trabalhar em
conjunto “para assegurar os inte-
resses vitais da segurança dos Es-
tados Unidos e de Israel”.

No Afeganistão, o presidente
Hamid Karzai também disse es-
perar a intensificação das rela-
ções bilaterais. Por outro lado,
um porta-voz do Taleban exor-
tou o presidente a antecipar a re-
tirada das tropas americanas no
país. / COM AFP, REUTERS E NYT
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.




