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As Coreias do Norte e do Sul
reuniram-se ontem na cidade
fronteiriça de Panmunjom pa-
ra preparar negociações de al-
to nível. Este foi o primeiro
contato bilateral em vários
anos e após meses de tensões
militares alimentadas pelas
ambições nucleares da Coreia
do Norte. As conversações fo-
ram realizadas no local em que
foi assinado o armistício que
acabou com a Guerra da Co-
reia (1950-1953). Os delegados
debateram o local e a data do
encontro ministerial, que ocor-
rerá na quarta-feira em Seul.

O premiê israelense, Binyamin
Netanyahu, denunciou ontem

que houve um “significati-
vo aumento” dos cibe-

rataques do Irã con-
tra Israel. Segundo
ele, o regime irania-
no, com seus alia-
dos Hezbollah e

Hamas, está atacan-
do os “sistemas es-

senciais” de Israel. Ne-
tanyahu disse que entre os

alvos estão os sistemas elétri-
co, de água, de trens, além de
bancos. Mas acrescentou que
não houve grande impacto.

Rivais terão reunião
de alto nível em Seul

A polícia identificou como
John Zawahri, de 23 anos, o ho-
mem que na sexta-feira
matou cinco pessoas e
feriu outras cinco
antes de ser morto
em uma universi-
dade de Santa Mô-
nica, Los Angeles.
Zawahri primeiro
matou seu pai e ir-
mão, armou-se com
um fuzil AR-15 e 1.300 ba-
las e começou a fazer disparos
pela cidade. Fontes disseram
que ele já havia sido tratado
por problemas mentais.

LÍBIA

O chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas da Líbia, gene-
ral Youssef al-Mangoush, re-
nunciou ontem depois de uma
unidade militar de elite tomar
o controle de uma base de milí-
cias pró-governo após confron-
tos que deixaram 31 mortos na
cidade de Benghazi (foto). Os
acontecimentos evidenciam o
caos na segurança líbia mais de
um ano após a queda do dita-
dor Muamar Kadafi em meio a
uma guerra civil. Os confron-
tos ocorreram no sábado quan-
do manifestantes invadiram a

base da milícia Escudo Líbio,
responsável por ajudar a man-
ter a segurança. Os manifestan-
tes exigiam que a milícia se sub-
metesse à total autoridade do
Exército líbio. Não ficou claro
qual lado iniciou os disparos.

JOHANNESBURGO

Orações foram feitas em toda a
África do Sul pelo ex-presidente
Nelson Mandela, de 94 anos, que
foi internado no sábado em um
hospital em Pretória para tratar
uma infecção pulmonar. A presi-
dência não divulgou ontem infor-
mações sobre o estado de saúde
de Mandela. No sábado, um co-
municado descreveu a situação

como “grave, mas estável”. O
porta-voz presidencial, Mac Ma-
haraj, disse que Mandela estava
com pneumonia, mas respiran-
do sem aparelhos, o que, segun-
do ele, “é um bom sinal”.

Desde dezembro, o líder da
luta contra o apartheid foi hos-
pitalizado quatro vezes, sendo
a última no dia 6 de abril, quan-
do também foi diagnosticado
com pneumonia. Mandela fi-
cou vulnerável a problemas res-
piratórios desde que contraiu
tuberculose quando estava pre-
so. O ganhador do Prêmio No-
bel da Paz passou 27 anos e 6
meses na prisão, a maior parte
em Robben Island, perto da cos-
ta da Cidade do Cabo. Mandela

foi libertado em 1990 e eleito
presidente da África do Sul em
1994. Ele deixou a presidência
em 1999 e retirou-se da vida pú-
blica em 2004.

O arcebispo Desmond Tutu,
amigo pessoal de Mandela, lide-
rou os pedidos por orações pelo
ex-presidente e lhe desejou

“uma breve recuperação”. Cen-
tenas de pessoas comparece-
ram ontem a uma missão reali-
zada pelo restabelecimento de
Mandela na Igreja Regina Mun-
di, de Soweto, famosa por seu
papel durante a luta contra o
apartheid. “Ele sempre estará
em nossas orações”, disse o pa-
dre Sebastian Rossouw.

A atual mulher de Mandela,
Graça Machel, cancelou um pro-
gramado evento em Londres pa-
ra permanecer no hospital ao la-
do do marido. A agência de notí-
cias sul-africana SABC infor-
mou que um automóvel com
Makiziwe, uma das filhas do ex-
presidente, deixou o hospital
em Pretória no sábado e ontem.

O premiê britânico, David Ca-
meron, disse que Mandela está
em seus pensamentos e a Casa
Branca enviou um comunicado
desejando-lhe uma rápida recu-

peração. O jornal Sunday Times
publicou em sua primeira pági-
na a foto de Mandela sorridente
e a manchete: “É hora de deixá-
lo partir”. / REUTERS e AFP

Danúbio transborda e
atinge Budapeste

Polícia identifica
atirador de Los Angeles

ISRAELCOREIAS

África do Sul ora por recuperação de Mandela
DENIS FARRELL/AP

Chefe do Estado-Maior renuncia após
confronto que matou 31 em Benghazi

VISÃO
GLOBAL

E stemantra vem sendo ouvi-
do com crescente frequên-
cia por todo o mundo: o po-
der americano está em de-

clínio. E em nenhum lugar isso pare-
ce mais verdadeiro do que na Améri-
ca Latina. A região já não é vista co-
mo “quintal” dos Estados Unidos;
ao contrário, o continente possivel-
mente nunca esteve tão unido e in-
dependente. Mas essa visão não con-
segue captar a verdadeira natureza
da influência americana.

É fato que o interesse do país pela
América Latina arrefeceu. George
W. Bush estava centrado em sua
“guerra global ao terror”. Barack
Obama até agora também pareceu
dar pouca atenção à região.

Aliás, na Cúpula das Américas em
Cartagena, em abril de 2012, líderes
latino-americanos sentiram-se sufi-
cientemente confiantes e unidos pa-
ra questionar prioridades america-

nas. Eles conclamaram os EUA a levan-
tar o embargo a Cuba e a fazer mais
para combater o uso de drogas no país,
por meio de educação e trabalho social,
em vez de fornecer armas para comba-
ter barões da droga na América Latina.

É verdade também que países latino-
americanos empreenderam uma gran-
de expansão de laços econômicos fora
da influência dos EUA. Hoje, a China é
a segunda maior parceira comercial da
América Latina e está reduzindo rapi-
damente a distância dos EUA. A Índia
está mostrando um forte interesse no
setor de energia da região, e assinou
acordos de exportação no setor de de-
fesa. O Irã fortaleceu seus laços econô-
micos e militares com a Venezuela.

Em 2008, o então presidente da Rús-
sia, Dmitri Medvedev, identificou a
guerra ao terror como uma oportunida-
de para criar parcerias estratégicas
com potências em ascensão como o
Brasil e a Aliança Bolivariana para as
Américas (Alba), um bloco de inspira-
ção venezuelana contrário aos desíg-
nios americanos na região. A gigante
de energia Gazprom e as indústrias mi-
litares foram pontas de lança do Krem-
lin para demonstrar capacidade de in-

fluenciar a vizinhança dos EUA – uma
resposta direta à percebida intromis-
são americana no “exterior próximo”
da própria Rússia, particularmente
Geórgia e Ucrânia.

Mas seria um erro entender a amplia-
ção das relações internacionais da
América Latina como um sinal do fim
da preeminência americana.

A influência americana já não pode
ser definida por sua capacidade de ins-
talar e depor líderes a partir de uma
embaixada. Não acreditar nisso é igno-
rar o quanto a política internacional
mudou no último quarto de século.

Um continente que no passado foi
afligido por golpes militares adotou,
lenta, mas consistentemente, demo-
cracias estáveis. Gestão econômica,
programas de redução da pobreza, re-
formas e abertura ao investimento es-
trangeiro ajudaram a produzir anos de
crescimento com inflação baixa.

Os EUA não só encorajaram essas
mudanças, como se beneficiaram de-
las. Mais de 40% das exportações do
país vão hoje para o México e as Améri-
cas Central e do Sul. O México é o se-
gundo maior mercado estrangeiro dos
americanos (num valor aproximado de

US$ 215 bilhões em 2012). As exporta-
ções americanas para a América Cen-
tral cresceram 94% nos seis últimos
anos; as importações aumentaram
87%. E os EUA ainda são o maior inves-
tidor estrangeiro no continente. Os in-
teresses do país estão bem servidos por
ter vizinhos democráticos, estáveis e
cada vez mais prósperos.

Essa nova realidade requer um tipo
diferente de diplomacia – uma que re-
conheça os diversos interesses do con-
tinente. Por exemplo, uma potência
emergente como o Brasil quer mais res-
peito no cenário mundial.

Obama errou quando desprezou um
acordo sobre o programa nuclear do
Irã em 2010 mediado por Brasil e Tur-
quia. Outros países poderiam se bene-
ficiar de esforços para promover a de-
mocracia e laços socioeconômicos, co-
mo mostram as viagens de Obama ao
México e à Costa Rica.

As relações comerciais oferecem ou-
tra alavanca. O presidente do Chile, Se-
bastián Piñera, visitou a Casa Branca
para discutir, entre outras coisas, a Par-
ceria Trans-Pacífico, um ambicioso
acordo comercial que poderia abarcar
Nova Zelândia, Cingapura, Austrália,

México, Canadá e Japão.
Ollanta Humala, do Peru, deve ir à

Casa Branca na nesta semana, en-
quanto o vice-presidente Joe Biden
visitou vários países da América La-
tina recentemente.

Língua e cultura pesam, também.
Dado o extraordinário crescimento
da influência dos latinos nos Esta-
dos Unidos, é quase inconcebível
que o país possa perder seu status
único na região.

Hoje, uma potência mundial preci-
sacombinarvigoreconômicoe cultu-
ra popular com alcance global. Os
EUAestãomais bemposicionados do
qualquer outra potência nesse senti-
do, particularmente quando se trata
derelaçõescomasuavizinhançaime-
diata. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

✽

É EX-CHANCELER DE ISRAEL

Netanyahu acusa Irã de
lançar ciberataques

Soldados e voluntários levanta-
vam ontem muros em Budapes-
te para tentar conter as águas
do Rio Danúbio que se aproxi-
mavam do centro da capital
húngara. Partes do sul e do nor-
te da cidade já estavam inunda-
das. Em Magdeburg, capital do
Estado de Saxonia-Anhalt, les-
te da Alemanha, dezenas de
milhares de pessoas tiveram
de deixar suas casas em razão
do transbordamento do Rio
Elba e do rompimento de um
dique. Pelo menos 21 pessoas
morreram na região central da
Europa pelas enchentes.

Os EUA estão perdendo sua
influência na América Latina?
É fato que o interesse dos últimos governos de Washington pela região arrefeceu e é verdade, também, que os países
latino-americanos empreenderam uma grande expansão de laços econômicos fora da influência dos americanos

Manchete: ‘É hora de deixar ele partir’, diz Sunday Times
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PROJECT SYNDICATE

● Resignação
“Agora a família deve deixar
que Deus atue à sua maneira.
Diremos ‘obrigado, Deus, nos
deu este homem’ e também o
deixaremos partir”
Andrew Mlangeni
AMIGO DE MANDELA AO ‘SUNDAY TIMES’

Ex-presidente de
94 anos, líder da luta
contra o apartheid, está
internado desde sábado
com infecção pulmonar
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CASAS FORAM
CONSTRUÍDAS NA
CISJORDÂNIA POR
ISRAELENSES DES-

DE JANEIRO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.




