
Embora vejamos a
necessidade de reunir
informações, o tópico
da proporcionalidade
é sempre um tópico
importante e a ordem
democrática livre é
baseada na segurança
sentida pelas pessoas
AngelaMerkel
Primeira-ministra da Alemanha

“O presidente dos EUA, Barack
Obama, defendeu as táticas anti-
terrorismo dos Estados Unidos du-
rante visita a Berlim ontem, dizen-
do a alemães desconfiados que Wa-
shington não espiona os emails de
cidadãos comuns e prometendo
aumentar os esforços para fechar
a prisão na Baía de Guantánamo.

No 50º aniversário do famoso
discurso “Ich bin ein Berliner” de
John F. Kennedy, Obama fez sua
primeira visita presidencial à capi-
tal alemã, destino preferido dos lí-
deres norte-americanos durante
a Guerra Fria.

Ele conversou com a primeira-
ministra da Alemanha, Angela
Merkel, e fez um discurso no Por-
tão de Brandemburgo, no qual
revelou uma proposta para no-
vas conversas com a Rússia so-
bre reduções em arsenais de ar-
mas nucleares.

Obama, que atraiu uma multi-
dão de 200 mil fãs quando passou
pela última vez na cidade, em
2008, durante sua primeira cam-
panha para a Presidência, conti-
nua popular na Alemanha.

Mas revelações pouco antes da
viagem sobre um programa secre-
to de vigilância da Internet dos
EUA, com o codinome Prism, pro-
vocaram escândalos em um país
no qual memórias das escutas da
polícia secreta Stasi, da Alemanha
Oriental, ainda são recentes.

Merkel disse, em uma entrevis-
ta à imprensa conjunta com Oba-
ma, que os dois líderes tinham
conversado “longa e intensiva-
mente” sobre a questão de espio-
nagem, observando que algumas
perguntas ainda precisavam ser
esclarecidas.

Obama tentou tranquilizar
sua anfitriã, que, como filha de
um pastor e criada no leste comu-
nista, experimentou a Stasi em
primeira mão.

“Essa não é uma situação na
qual vasculhamos os emails de ci-
dadãos alemães ou cidadãos ame-
ricanos ou cidadãos franceses co-
muns ou de qualquer pessoa”, dis-
se Obama.

“Essa não é uma situação na
qual simplesmente vamos para a
Internet e começamos a vascu-

lhar da forma que quisermos. Esse
é um sistema circunscrito dirigi-
do a nós para que possamos prote-
ger nosso povo, e tudo isso é feito
sob a supervisão dos tribunais”.

Em uma mensagem que pare-
cia visar sua audiência doméstica,
Merkel disse a Obama que equilí-
brio era essencial no monitora-
mento de comunicações na Inter-
net pelo governo.

“Deixei claro que, embora ve-
jamos a necessidade de reunir in-
formações, o tópico da proporcio-
nalidade é sempre um tópico im-
portante e a ordem democrática
livre é baseada na segurança sen-
tida pelas pessoas”, declarou a
chanceler.

Obama respondeu que os EUA
tinham frustrado pelo menos 50
ameaças por causa de seu progra-
ma de monitoramento, inclusive
ataques planejados na Alemanha.

“Então, vidas foram salvas e a
invasão de privacidade vem sen-
do rigidamente limitada”, disse.

Uma pesquisa na semana passa-
da mostrou que 82% dos alemães
aprovam Obama, mas a mágica
de 2008, quando ele foi recebido
como uma estrela de rock, desapa-
receu em meio a temores sobre
suas táticas antiterroristas.

Discurso destacou
valores comuns

Em seu discurso para 4 mil con-
vidados no Portão de Brandembur-
go, Obama relembrou Kennedy,
destacando o que chamou de valo-
res comuns de abertura e tolerân-
cia. “Podemos ser um pouco mais
informais entre amigos”, brincou
enquanto tirava seu paletó sob o
sol causticante na Pariser Platz,
no lado oriental do Portão.

Antes, ele falou sobre as ten-
sões com o presidente afegão, Ha-
mid Karzai, sobre os planos dos
EUA de iniciar conversas com o Ta-
liban para tentar buscar uma paz
negociada depois de 12 anos de
guerra, reconhecendo uma “enor-
me desconfiança” entre o gover-
no apoiado pelo Ocidente em Ca-
bul e seus arqui-inimigos.

“Nós realmente achamos que
no fim vamos precisar ver afe-
gãos falando com afegãos sobre

como podem seguir em frente e
o fim do ciclo da violência ali pa-
ra que eles possam começar de
fato a construir seu país”, disse
Obama.

Sobre a Síria, Obama disse que
relatos de que os Estados Unidos
estavam prontos para “ir com tu-
do” para a guerra no país eram
exagerados. Ele reiterou sua opi-
nião de que o governo do presiden-
te Bashar al-Assad havia usado ar-
mas químicas, enquanto reconhe-
cia que a Rússia estava cética so-
bre esse ponto.

Mas não quis dar detalhes so-
bre uma nova ajuda militar que
Washington planeja dar aos rebel-
des sírios. Reuters

Editor: Gabriel de Sales
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Obama defende
inteligência dos
EUA em Berlim

▲

Presidente americano ponderou que táticas antiterrorismo já

ajudaram a impedir ações planejadas até mesmo na Alemanha

82%
Dosalemãescontinuam
aprovandoopresidente
americano,BarackObama,
apesardaquedarecente
desuapopularidadenopaís

200mil
PessoasreceberamObamaem
suavisitaaBerlim,em2008,
antesdeeleger-sepresidente.
Ontem,opúblicosomou6mil
presentes

Obamatirao
paletódurante
discurso:
“podemosser
informais
entreamigos”
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Putin diz que Rússia evitará desequilíbrio
A Rússia não permitirá um desequilíbrio na dissuasão nuclear,

declarou ontem o presidente russo, Vladimir Putin, no momento

em que o presidente americano, Barack Obama, pretende propor

novas reduções de armamentos. “Não podemos permitir o

rompimento do equilíbrio dos sistemas de dissuasão estratégica ou

a redução da eficácia de nossas forças nucleares”, declarou Putin.

A chanceler alemã, Angela
Merkel, disse ao presidente
dos Estados Unidos, Barack
Obama, que o monitoramento
governamental das
comunicações via Internet
precisa ser realizada dentro
dos limites adequados.

Na mesma entrevista,
Obama disse que os Estados
Unidos atingiram o equilíbrio
entre a necessidade de reunir
informações de segurança e a
proteção às liberdades civis. "Eu
assumi o governo empenhado

em proteger o povo americano,
mas também comprometido com
nossos valores e nossos ideais,
e um dos nossos ideais mais altos
ideais é a liberdade civil e a
privacidade", disse Obama.

Os EUA estão sob duras
críticas por sua política de
vigilância secreta desde que um
ex-prestador de serviços da
Agência de Segurança Nacional
revelou que o governo
norte-americano monitorava a
atividade telefônica e via Internet
de milhões de pessoas. Reuters

MattDunham/Reuters

A primeira-dama dos Estados
Unidos, Michelle Obama, e
suas as filhas depositaram ro-
sas em estreitas fendas de um
memorial no Muro de Berlim
durante visita feita ao local on-
tem, homenageando os que
morreram tentando cruzar a
barreira da Guerra Fria em um
local que detém um amargor
especial na cidade que já foi di-
vidida.

Acompanhada pelo marido
de Angela Merkel, Joachim
Sauer, que, como a líder ale-
mã, vem da extinta Alemanha
Oriental, a família do presiden-
te Barack Obama visitou o me-
morial Bernauer Strasse, onde
moradores desesperados de
Berlim Oriental tentaram sal-
tar das janelas para o lado oci-
dental da cidade.

Em Bernauer Strasse, o mu-
ro, erguido em 1961 pelos go-
vernantes comunistas da Ale-
manha Oriental para evitar
que os cidadãos fugissem para
o Oeste, passava bem diante
dos blocos de apartamento.

Dois anos depois que o muro
foi erguido, o presidente norte-
americano John F. Kennedy visi-
tou a parte ocidental da cidade, on-
de fez seu famoso discurso “Ich
bin ein Berliner”, no qual prome-
tia não abandonar os cidadãos de
Berlim. A visita do presidente Oba-
ma foi marcada para coincidir
com o 50º aniversário daquele dis-
curso. “Trago comigo a amizade
eterna do povo americano, além
de minha mulher, Michelle, e Ma-
lia e Sasha”, disse Obama a uma
multidão que o aplaudia louca-

mente durante um discurso perto
do Portão de Brandemburgo.

“Vocês podem perceber que
elas não estão aqui. A última coisa
que elas querem é escutar outro
discurso meu, então estão pas-
seando, conhecendo a beleza e a
história de Berlim, e essa história
nos sensibiliza hoje”.

Bernauer Strasse foi o local das
primeiras mortes daqueles que
tentavam fugir.

Mas a rua também lembra his-
tórias de esperança - quando mo-
radores conseguiram cavar um tú-
nel para chegar ao Ocidente e on-
de os primeiros segmentos do mu-
ro foram derrubados em 1989.

Ao menos 136 pessoas morre-
ram no muro, entre 1961 e 1989, a
maioria delas em tentativas frus-
tradas de cruzá-lo.

Mais cedo na quarta-feira, Mi-
chelle e suas filhas prestaram
uma homenagem no memorial
do Holocausto de Berlim aos mi-
lhões de judeus que morreram
sob o regime nazista alemão, an-
tes e durante a Segunda Guerra
Mundial. Reuters

Angela Merkel cobra limites

Michelle deposita
rosas no local mais
sangrento do Muro

MichaelKappeler/Reuters

RonnyHartmann/AFP

Acompanhada das filhas, a primeira-dama americana visitou o memorial
Bernauer Strasse, onde o muro foi construído para impedir fuga em 1961

DISSUASÃO NUCLEAR

Michelle fazhomenagemaosquemorreramaocruzarabarreira impostapelaGuerraFria

Bernauer Strasse
foi o local das
primeiras mortes
daqueles que tentavam
fugir da Alemanha
Oriental, tentando
saltar das janelas
para o lado ocidental
de Berlim
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2013, Mundo, p. 26-27.




