
Com o tempo, a
chanceler Angela
Merkel e o presidente
Barack Obama
estabeleceram um
relacionamento de
trabalho pragmático,
porém de respeito.
Ambos sabem que
precisam um do outro
JohannesThimm
Especialista do Instituto
Alemão de Relações
Internacionais e de Segurança

“

O presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, chegou ontem a
Berlim para uma visita de dois
dias que deverá ser marcada por
seu discurso previsto para hoje
diante do Portão de Brandembur-
go, um dos principais símbolos da
capital alemã.

Destavez,Obamadeverádiscur-
sar diante de um público fascinado
diante do Portão de Brandembur-
go, ondesão esperadas seis milpes-
soas.90%dos alemãesteriamvota-
doemObamanaeleiçãodoanopas-
sado, se pudessem. Mesmo assim,
a euforia entre os fãs do presidente
dos EUA em Berlim abrandou.

Segundo reportagem divulga-
da ontem pela empresa de radiodi-
fusão alemã Deutsche Welle, em
2008, quando Obama fez seu dis-
curso como candidato à presidên-
cia em frente à Coluna da Vitória
em Berlim, ele foi recebido como
um salvador que acabaria com a
detestada guerra no Iraque e a con-
duta de imposição de poder de
seu antecessor, o republicano con-
servador George W. Bush. Agora,
contudo, há certo descontenta-
mento na mídia alemã, não ape-
nas com o que Obama fez, mas
também com o que ele deixou de
fazer - e isso contribuiu para que
os ânimos em relação à recepção
do presidente americano estejam
menos exaltadas desta vez.

O texto da Deutsche Welle
aponta que o mundo passou por di-
versas transformações desde que
Obama assumiu a presidência dos
EUA. A crise financeira deixou cla-
ro que os temas mais importantes
são de fato globais. As relações en-
tre os países passaram a ser vistas
sob uma nova perspectiva.

Segundo observadores, a eufo-
ria pode ter esfriado em torno de
Obama - mas, quanto mais durar
o mandato do presidente norte-
americano, mais o foco da opinião
pública deverá se voltar para sua
herança política e não mais ape-
nas para seu potencial político. O
fracasso do presidente em fechar
a prisão militar de Guantánamo,
em Cuba - promessa de campa-
nha de Obama - é outro assunto
que revolta os alemães.

Mas, para muitos alemães, o
presidente cumpriu as principais
promessas que fez ao retirar as tro-
pas americanas do Iraque. Ao me-
nos superficialmente, Obama tam-
bém adotou uma política externa

mais aberta e global. Temas espi-
nhosos da política interna dos
EUA, como a reforma do sistema
de saúde ou a dívida pública do
país não têm muito peso a milha-
res de quilômetros da Casa Branca.

De acordo com a Deutsche Wel-
le, em 2008, Obama queria que
seu comício fosse realizado em
frente ao Portão de Brandembur-
go, mas a chanceler federal Ange-
la Merkel resistiu alegando que o
local era reservado apenas aos che-
fes de Estado. Agora, Obama terá

a chance de discursar no mesmo
local onde, em 1987, o ex-presi-
dente Ronald Reagan realizou seu
pronunciamento histórico, pedin-
do ao então premiê soviético Mi-
khail Gorbatchov que derrubasse
o muro de Berlim.

Ao contrário de muitos de seus
conterrâneos, a chanceler alemã
sempre aparentou certo ceticismo
em relação ao carisma de Obama.
“Desde o princípio, Merkel evitou
se impressionar com a chamada
‘Obamania’”, explicou Johannes

Thimm, especialista do Instituto
Alemão de Relações Internacio-
nais e de Segurança, em entrevis-
ta à DW. “Com o tempo, a chance-
ler e o presidente estabeleceram
um relacionamento de trabalho
pragmático, porém de respeito.
Ambos sabem que precisam um
do outro. Obama é menos guiado
por sentimentos pessoais com os
demais líderes internacionais do
que o seu predecessor, George W.
Bush, e mostrou que considera a
chanceler alemã uma importante

aliada, ao condecorá-la em 2011
com a medalha presidencial da li-
berdade”, explicou Thimm.

O discurso de Obama deverá
tratar de temas mais amplos e me-
nos específicos - e as compara-
ções com Kennedy e Reagan serão
inevitáveis. Não seria demais ima-
ginar que o presidente, famoso
por ser um brilhante orador, terá
seu momento “Ich bin ein Berli-
ner” - frase proclamada pelo presi-
dente Kennedy ao declarar em ale-
mão ser um berlinense. Agências
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Obama discursa em Berlim
pela 1ª vez como presidente

Merkele
Obamavoltam
aseencontrar
emBerlim:
investigações
estarãona
pautados
encontros

Mesmo com imagem arranhada e diante de menor euforia, presidente americano deve ser recebido por cerca

de seis mil pessoas hoje diante do Portão de Brandemburgo, um dos principais símbolos da capital alemã
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Cameron defende EUA sobre Taliban
Os Estados Unidos estão certos na sua decisão de realizar

negociações de paz com o Taliban no Afeganistão, embora o

processo vá ser difícil, disse ontem o primeiro-ministro britânico,

David Cameron. Autoridades norte-americanas haviam declarado

que a primeira reunião formal envolvendo os EUA e representantes

do Taliban está marcada para a semana que vem em Doha.

A entrada em vigor do
mecanismo de supervisão
único da Zona do Euro, o
primeiro passo para a união
bancária, pode ter atraso de
três meses, de julho para
setembro de 2014, devido a
problemas de cronograma.

Os líderes da Zona do Euro
concordaram há um ano que o
Banco Central Europeu (BCE)
irá assumir a supervisão de
bancos nos 17 países que
compartilham o euro para
lidar melhor com instituições
de ampla importância,
cuja falência pode prejudicar
a zona do euro.

O BCE concordou em
assumir essa função 12 meses
depois que a União Europeia
(UE) aprovar as leis relevantes,
visto que precisa de tempo
para estabelecer a nova

instituição e não pode começar
até que tenha uma base legal.

As autoridades da UE
assumiram a princípio que tal
legislação estaria pronta em
março, mas conforme as
negociações se arrastaram,
o prazo para as leis foi alterado
para julho de 2013, e a data de
início da supervisão do BCE foi
adiada para um ano depois.

A finalização do processo legal,
entretanto, que termina com
voto do Parlamento europeu
em sessão do plenário, pode
agora ser adiada até setembro,
disse uma autoridade do
Parlamento Europeu.

Isso porque a câmara alta do
Parlamento alemão, o Bundesrat,
irá revisar a legislação em 5 de
julho, depois que a câmara baixa,
Bundestag, concordou com
ela na semana passada. Reuters

JasonAlden/Bloomberg

As vendas de automóveis na Eu-
ropa em maio caíram para o ní-
vel mais baixo em duas déca-
das, corroendo as esperanças
de montadoras de veículos so-
bre uma recuperação do merca-
do neste ano.

Somando quase metade das
vendas da região, Alemanha,
França e Itália reportaram que-
das que se aproximaram ou che-
garam a dois dígitos.

Os emplacamentos nas 27
nações da União Europeia tive-
ram queda de 5,9% sobre o de-
sempenho registrado um ano
antes, para 1,04 milhão de car-
ros. Este foi o menor nível des-
de maio de 1993, quando as
vendas caíram para abaixo do
patamar de 1 milhão de unida-
des, afirmou a Associação de
Montadoras Europeias, em di-
vulgação de seus resultados
ontem.

Em abril, a venda de carros
novos havia subido pela primei-
ra vez em 19 meses na região,
apesar de ter sido ajudada por

resultados excepcionais ligados
ao feriado da Páscoa.

Depois de sofrer a maior baixa
em 17 anos no acumulado de
2012, há expectativa de contra-
ção na demanda europeia ainda
mais ao longo deste ano, fazendo
as indústrias automobilísticas de
grande volume de veículos sofre-
rem com o excesso de capacida-
de, de um lado, e com o corte nos
preços, de outro.

De janeiro a maio, as vendas na

União Europeia recuaram 6,8%,
para 5,07 milhões de veículos. O
mercado alemão, que resistiu por
muito tempo à crise do ano passa-
do, caiu 8,8% até agora. As ven-
das na França e na Itália, que di-
minuíram 11,9% e 11,3%, respec-
tivamente em cada país, foram
afetadas pelo desemprego e por
medidas de austeridade que frea-
ram o consumo.

Resultado positivo
na Grã-Bretanha

A Grã-Bretanha, por outro la-
do, permanece com resultados
positivos. O segundo maior mer-
cado de veículos da Europa repor-
tou crescimento de 11 por cento
em maio.

Entre as montadoras, a france-
sa Peugeot foi quem apresentou
os piores resultados no mês, com
queda de 13,2% nas vendas. A em-
presa foi seguida pela GM, com re-
cuo de 11,3%. A Volkswagen,
maior montadora da Europa, te-
ve queda de apenas 2,8% em
maio. Reuters

Venda de carros atinge
menor nível em duas
décadas na Europa

KevinLamarque/Reuters

AntoineAntoniol/Bloomberg

Somando quase metade das vendas da região, Alemanha, França e Itália
reportaram quedas que se aproximaram ou chegaram a dois dígitos

Início de supervisão única da
Zona do Euro pode atrasar

NEGOCIAÇÕES DE PAZ

Comércio foiafetadopelodesempregoepormedidasdeausteridadequefrearamoconsumo

O mercado alemão,
que resistiu por
muito tempo à crise
do ano passado,
caiu 8,8% até agora.
As vendas na França
e na Itália diminuíram
11,9% e 11,3%,
respectivamente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jun. 2013, Mundo, p. 26-27.




