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Obama vai a
Israel com baixa
expectativa
Muitos esperam que ele pressione pela retomada
do diálogo de paz, mas analistas estão céticos

● A semelhança física entre o
personagem do demônio da série
‘A Bíblia’, interpretado pelo ator
marroquino Mohamen Mehdi Oua-
zanni, e o presidente americano,
Barack Obama, desatou a polêmi-
ca nos EUA, onde se questiona
se há alguma mensagem políti-
ca. A semelhança foi convertida
em tema de conversação nas re-
des sociais pelo comentarista
conservador cristão Glenn Beck,
que no domingo perguntou a
seus mais de 640 mil seguidores
no Twitter se o satã na série do
History Channel era como “esse
cara”, referindo-se a Obama. O
History Channel não se manifes-
tou sobre os comentários. / EFE

GALI TIBBON/AFP

‘Satã’ de série de TV é
parecido com líder

Acenos. Netanyahu conversa com político ultraortodoxo

WASHINGTON

O presidente americano, Ba-
rack Obama, inicia hoje uma
viagem de quatro dias ao
Oriente Médio com a missão
de reparar as relações com Is-
rael e conversar sobre ques-
tões que afetam a região, co-
mo a Primavera Árabe. Oba-
ma chega amanhã a Jerusalém
acompanhado do secretário
de Estado, John Kerry, em sua
primeira visita a Israel como
presidente, já em seu segundo
mandato.

A viagem despertou a expecta-
tiva de que possa impulsionar o
diálogo de paz entre palestinos e
israelenses, paralisado desde
2010, mas analistas manifestam
seu ceticismo. A realidade políti-
ca na região não cria condições
de que israelenses e palestinos
retomem negociações diretas.
Reconhecendo as profundas di-
ferenças entre os dois lados, a Ca-
sa Branca antecipou que Obama
não discutirá iniciativas de paz,
mas em um futuro próximo en-
viará Kerry à região para ver se
progressos podem ser obtidos.

Líderes e acadêmicos palesti-
nos manifestaram ontem sua de-
cepção com Obama pelo fato de
ele ainda não ter condenado as
construções nos assentamentos
judaicos. O presidente america-
no descartou durante uma entre-
vista a possibilidade de exigir de
Israel o fim das construções nos
assentamentos em território pa-
lestino.

Segundo Obama, os israelen-
ses deveriam perguntar a si mes-
mos “se os assentamentos tor-
nam mais difícil ou mais fácil pa-
ra os moderados palestinos re-
tornar à mesa de negociações”.
Desde 2009 os palestinos condi-
cionam a retomada das negocia-
ções ao fim de todas as ativida-
des de construção em assenta-
mentos na Cisjordânia e em Jeru-
salém Oriental, que Israel captu-
rou durante a Guerra dos Seis
Dias, em 1967.

Na cidade de Belém, Cisjordâ-
nia, manifestantes jogaram on-
tem sapatos contra um banner
com a foto de Obama e pintaram
suásticas na imagem antes de
queimá-la. Muitos palestinos acu-
sam os EUA de pender em favor
de Israel. O professor de ciências
políticas na Universidade Bir-
zeit, Ahmed Rafqi Awad, acredita
que a negligência dos EUA na ho-
ra de conter a colonização israe-
lense é uma clara mensagem aos
palestinos de que devem aceitar
o confisco de suas terras.

Durante sua visita à cidade de
Ramallah, onde se reunirá com o
presidente palestino, Mahmoud
Abbas, Obama poderá ver de per-
to o avanço dos assentamentos.
Da sede do governo palestino é
possível ver o assentamento de
Beit El, que semanas atrás rece-
beu autorização do governo de
Israel para construir 90 novas ca-
sas. “Os assentamentos ocupam
65% da Cisjordânia e converte-
ram suas cidades e povoados em
pequenos cantões isolados, sem
nenhuma continuidade territo-
rial”, disse o especialista palesti-
no Abdul Hadi Hantash.

‘Mão de paz’. O primeiro-minis-
tro israelense, Binyamin Netan-
yahu, afirmou ontem que seu no-
vo governo estende a “mão de
paz” aos palestinos e declarou
que está disposto a concluir um
“compromisso histórico” se eles
voltarem à mesa de negociações.
Netanyahu fez a declaração an-

tes de uma cerimônia de posse
de seu novo governo de coalizão,
formado após semanas de nego-
ciações após as eleições parla-
mentares de 23 de janeiro. O no-
vo gabinete, integrado por políti-
cos de linha dura e moderados,
parece ter como foco mais as

questões internas do que a busca
da paz. Espera-se que Netanya-
hu aproveite para pressionar Wa-
shington sobre seu compromis-
so de apoiar Israel ante um even-
tual ataque do Irã.

Antes de partir para a Jordâ-
nia, Obama depositará flores no
cemitério nacional israelense,
no Monte Herzl, e no Museu do
Holocausto (Yad Vashem). Tam-
bém visitará a Igreja da Nativida-
de em Belém, templo sagrado pa-
ra o cristianismo que fica em ter-
ritório palestino.

Na Jordânia, Obama se reuni-
rá com o rei Abdallah e conversa-
rá sobre reformas políticas e eco-
nômicas – necessárias em um
país que enfrentou manifesta-
ções de descontentamento so-
cial na Primavera Árabe – além
do conflito na Síria e a importân-
cia da Jordânia como mediador.
A Jordânia acolhe cerca de meio
milhão de refugiados sírios.

Nomeação. O presidente Oba-
ma nomeou ontem Thomas Pé-
rez, chefe da Divisão de Direitos
Civis do Departamento de Justi-
ça, como novo secretário do Tra-
balho. Pérez, de 51 anos e filho de
dominicanos, é o único latino no-
meado no segundo governo de

Obama e terá um papel-chave na
reforma das leis de imigração.
Obama ainda deve escolher os
responsáveis pelos departamen-
tos de Comércio e Transporte, a
Administração da Pequena Em-
presa e o representante comer-
cial. / AP, EFE e AFP

COMPLEXO EDUCACIONAL FMU 
INAUGURA NOVA UNIDADE

Novo prédio possui capacidade para 10 mil alunos

Referência de ensino e empregabilidade de seus alunos há mais de 40 
anos, o Complexo Educacional FMU dá continuidade ao seu plano de 
expansão iniciado em 2009, ao inaugurar, em fevereiro de 2013, a terceira 
unidade do conjunto Liberdade – Brigadeiro.

Localização privilegiada – entre as estações Brigadeiro e São Joaquim do 
Metrô – permite aos estudantes um acesso fácil e seguro. O novo prédio 
possui mais de 20 mil m2, disponibilizados em uma moderna e completa 
infraestrutura criada para acomodar confortavelmente mais de 10 mil 
alunos em cursos das mais diversas áreas do conhecimento.

Focada em sua missão de oferecer um Ensino Superior de qualidade, 
a FMU agora conta com oito Campi na cidade de São Paulo, 
compreendendo 40 prédios.

A nova unidade colabora para a revitalização do Centro de São Paulo, 
se destacando como mais uma iniciativa de sucesso que visa contribuir 
com essa cidade que tanto soube acolher e reconhecer a excelência 
do trabalho desenvolvido pela Instituição em mais de quatro décadas.

Em seu contínuo e solidificado crescimento, a FMU é uma das 
Instituições mais procuradas pelos universitários na cidade de São 
Paulo, assim como pelo mercado de trabalho, que acolhe diariamente 
inúmeros profissionais oriundos das suas salas de aula.

São Paulo, março de 2013.

Prof. Dr. Edevaldo Alves da Silva
Presidente do Complexo Educacional FMU
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.




