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Três temas centrais acompanha-
rão o presidente Barack Obama
por onde ele for nos próximos
dias, de Tel-Aviv a Amã: a guerra
civil na Síria, o programa nuclear
do Irã e o processo de paz entre
palestinos e israelenses. Líderes
de Ramallah, entretanto, recla-
mam da ênfase da Casa Branca
na segurança de Israel e pedem
que Obama tambémcondene pu-
blicamente os assentamentos is-
raelenses, algo que analistas con-
sideram “improvável”.

“Obviamente causa frustra-
ção o que estamos ouvindo so-
bre essa visita. Parece que, mais
uma vez, as questões de seguran-
ça de Israel vão se sobrepor ao

processo de paz”, afirmou ao Es-
tado Hanan Ashrawi, deputada
palestina que por décadas atuou
como negociadora com os israe-
lenses.

Hanan e líderes da Autoridade
Palestina querem escutar de
Obama uma reprimenda formal
contra as construções israelen-
ses na Cisjordânia e Jerusalém.
Dave Hartwell, analista sênior
da consultoria IHS Janes, duvida
que o presidente americano ado-
te uma posição dura contra os
assentamentos israelenses. “Pe-
lo que estamos vendo, não é esse
o espírito da viagem”, diz.

No topo da agenda, afirma
Hartwell, estará o programa nu-
clear iraniano. O analista acredi-
ta que Obama buscará dar ao go-
verno de Binyamin Netanyahu
garantias de que os EUA não ado-
tarão uma “política de conten-
são” diante de Teerã, que permi-
tiria avanços em direção à tecno-
logia de uso militar. “Washing-

ton vem adotando uma política
de sanções e operações secretas
de sabotagem contra o Irã e isso
não vai mudar. Obama quer dei-
xar muito clara essa mensagem a
Netanyahu.”

Recomeço. Nos bastidores, fun-
cionários de Washington e Tel-
Aviv admitem que a visita busca
“zerar o marcador” na relação
pessoal entre o presidente ameri-
cano e o premiê israelense. Em
seu primeiro mandato, Obama
não se entendeu com Netanya-
hu e a situação ficou ainda mais
incômoda depois que o líder is-
raelense não escondeu sua prefe-
rência pelo republicano Mitt
Romney na eleição de outubro.

O professor Eytan Gilboa, da
universidade israelense Bar-
Ilan, acredita que o presidente
americano quer também “recon-
quistar” a opinião pública israe-
lense. Uma recente pesquisa con-
duzida por Gilboa indicou que
cerca de 10% dos cidadãos ju-
deus de Israel têm uma visão fa-
vorável de Obama. “A pressão so-
bre assentamentos e as discór-
dias com Netanyahu não nos
aproximaram da paz.” / R.S.

● Hoje
Obama desembarca em Tel-Aviv
na hora do almoço (horário de
Israel) e segue para a casa do
presidente Shimon Peres, em
Jerusalém. No final da tarde, en-
contra-se por até cinco horas a
portas fechadas com o primeiro-
ministro Binyamin Netanyahu. Ao
final, os dois concederão entrevis-
ta e terão um jantar oficial

● Amanhã
Presidente visita Museu de Is-
rael, onde verá os Manuscritos do
Mar Morto, e segue a um centro
de estudos de tecnologia. Depois,
Obama será recebido em Ramal-
lah pelo presidente Mahmoud
Abbas e o premiê Salam Fayyad
e falará a jovens palestinos. De
volta a Jerusalém, discursará
novamente e terá jantar de gala

● Sexta-feira
Deposita flores nas sepulturas
de Theodor Herzl e Yitzhak Ra-
bin. Depois, irá ao Museu do Holo-
causto, onde discursará nova-
mente. Presidente seguirá a Be-
lém, na Cisjordânia, para conhe-
cer o local onde Jesus Cristo te-
ria nascido, a Igreja da Nativida-
de. Finalmente, embarca para a
Jordânia

Síria, Irã e processo de
paz dominarão agenda

AMMAR AWAD/REUTERS

Obama chega hoje a Israel com roteiro cuidadoso
Primeira visita oficial do presidente à Terra Santa busca reforçar mensagem de apoio a Tel-Aviv e driblar temas como ocupação de território palestino

Palestinos. Ativistas protestam contra visita de Obama
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Roteiro: Miami (Flórida), Grand Cayman, Cozumel (México), 
Miami (Flórida). À vista R$ 1.466. Base US$ 718. Preço por 
pessoa em cabine dupla interna categoria 11 B para saída  
15/novembro
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POR QUE ESCOLHER UM CRUZEIRO DISNEY?

•  Momentos especiais com os personagens Disney a bordo;

•  Musicais originais da Disney;

•  Clubes temáticos para crianças ao estilo Disney;

•  Clubes privados para pré-adolescentes e adolescentes;

•  Serviço de quarto 24 horas por dia, além de refrigerantes, 
café e chá no deck, sem nenhum custo adicional;

•  Ilha privativa nas Bahamas;

•  Rodízio de restaurantes no jantar;

•  Área exclusiva para adultos perto das piscinas;

•  Festa temática à beira da piscina com queima de fogos;

•  O serviço Disney reconhecido mundialmente;

•  Montanha-russa aquática AquaDuck**.

VÁ ATÉ UMA LOJA CVC, 
consulte seu agente de viagens 
ou acesse o site cvc.com.br e 
veja estes e muitos outros roteiros

Roberto Simon

A Casa Branca já deixou claro
que Barack Obama não puxará
da cartola nenhuma grande ini-
ciativa diplomática na viagem
que inicia hoje à Terra Santa,
sua primeira como presidente.
Recados importantes, porém,
estarão a todo momento nas
entrelinhas. No itinerário de
51 horas de Obama entre Israel
e a Cisjordânia, tudo tem calcu-
ladamente sentido político, da
música que ele escutará à esco-
lha dos estudantes na plateia
quando discursar.

Logo ao desembarcar do Air
Force One, por exemplo, Obama
posará para uma foto com o pri-
meiro-ministro Binyamin Ne-
tanyahu e o presidente Shimon
Peres ao lado de uma bateria do
sistema antiaéreo Domo de Fer-
ro, especialmente levada ao aero-
porto. O escudo antimíssil de
US$275 milhões, pago pelos
EUA, abateu 80% dos foguetes
disparados da Faixa de Gaza no
conflito de novembro.

Começar o tour por Israel, dis-
se a Casa Branca, é uma forma de
enviar uma mensagem “inequívo-
ca” de união – e driblar temas

mais espinhosos, como o diálogo
de paz. Segundo analistas ouvidos
pelo Estado, dificilmente Oba-
ma falará sobre a ocupação, omis-
são que está irritando palestinos
(mais informações nesta página).

Do aeroporto, o presidente irá
à residência de Peres, onde escu-
tará crianças cantarem uma can-
ção em hebraico, árabe e inglês
(no jantar de gala, amanhã, a mú-
sica ficará a cargo de uma canto-
ra iraniana-israelense). Depois,
Obama se reunirá privadamente
por cinco horas com Netanyahu.

Em vez da Cidade Velha de Jeru-
salém, território ocupado por Is-

rael em 1967, o presidente visitará
o museu onde estão os Manuscri-
tos do Mar Morto, uma forma de
reconhecer os laços milenares do
povo judeu com a terra de Israel.
Obama depositará flores nos tú-
mulos do fundador do sionismo,
Theodor Herzl, e do premiê assas-
sinado Yitzhak Rabin, mas não na
Mukata, em Ramallah, onde jaz o
palestino Yasser Arafat.

Estudantes de todas as univer-
sidades de Israel foram escolhi-
dos para escutar Obama discur-
sar – menos os da única faculda-
de situada em um assentamen-
to, o de Ariel, na Cisjordânia.

Para palestinos, visita
de Obama se atém a
temas de segurança de
Israel e ignora ocupação
de territórios árabes
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.
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