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● Partido Republicano
A oposição a Obama saiu do con-
fronto divida e humilhada e po-
de ter comprometido suas chan-
ces de ganhar a maioria do Se-
nado em 2014. Mas ainda pode
manter o controle da Câmara,
graças ao desenho de distritos
eleitorais que lhes dá eleitores
conservadores cativos.

● Tea Party
“Lunáticos” e “loucos” são al-
guns dos adjetivos usados por
democratas e republicanos mo-
derados para se referir à extre-
ma direita republicana. Mas ain-
da não está claro qual o impacto
eleitoral da derrota, já que o pres-
tígio do grupo com os ultracon-
servadores pode ter aumentado.

● Ted Cruz
Ideólogo da estratégica de vincu-
lar a aprovação do orçamento e
do teto de endividamento ao esva-
ziamento do Obamacare, o sena-
dor texano saiu com a imagem
chamuscada, principalmente en-
tre os republicanos tradicionais.
Mas pode ter se credenciado co-
mo candidato da extrema direita.

● Quem ganha e quem perda
com o episódio da
dívida americana

● Democratas
O partido do presidente tam-
bém se desgastou no confron-
to, mas menos do que os repu-
blicanos. Eles se mantiveram
firmes e, no fim, conseguiram o
que queriam. Além disso, saí-
ram do confronto como os que
lideraram a busca por uma solu-
ção negociada.

● Obamacare
A reforma da saúde aprovada
em 2010 entrou numa fase deci-
siva no dia 1º, quando o governo
foi paralisado, com o início das
bolsas online de seguros. O fun-
cionamento do site tem sido de-
sastroso, mas os problemas fi-
caram fora do foco da opinião
pública em razão da crise fiscal.

● Barack Obama
O presidente resistiu à pressão
e se recusou a negociar sob a
ameaça de default e de fecha-
mento do governo. No fim, con-
seguiu o que queria sem fazer
nenhuma concessão significati-
va e pode ter desencorajado o
uso de estratégia semelhante
no futuro.
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OEstratégia não

será repetida,
diz republicano
WASHINGTON

Líder dos republicanos no Sena-
do, Mitch McConnell disse on-
tem que seu partido não repeti-
rá a estratégia de paralisar o go-
verno quando a autorização de
gastos aprovada anteontem ex-
pirar, em 15 de janeiro. “Nós
não vamos fazer isso”, decla-
rou,um dia depois de o Congres-
so ter colocado fim à crise de
três semanas.

“Um dos meus ditados favori-
tos de Kentucky é que não há
uma lição no segundo coice de
uma mula. O primeiro coice foi
quando nós paralisamos o go-
verno no meio dos anos 90 e o
segundo coice foi nos últimos
16 dias”, afirmou McConnell.
“Eu acredito que nós instruí-
mos amplamente nossos novos
membros sobre o que é uma es-
tratégia perdedora.”

E, considerando o desgaste
gerado pela ameaça de default,
é bastante improvável que os re-
publicanos voltem a condicio-
nar a elevação do teto de endivi-
damento do Tesouro a uma
agenda política, como fizeram
agora. A estratégia assustou
Wall Street e muitos dos gran-
des contribuintes da legenda,
que vão pressionar para que is-
so não se repita.

Mas Ted Cruz, que empurrou
os republicanos ao enfrenta-
mento com os democratas, dis-
se que continuará sua cruzada
contra a reforma da saúde apro-
vada em 2010. “Eu faria tudo e
vou continuar a fazer tudo o
que posso para parar o trem des-
governado que é o Obamaca-
re”, disse o mais estridente re-
presentante do Tea Party.

O movimento que reúne a di-
reita radical do Partido Republi-
cano saiu extremamente debili-
tado do confronto. Pesquisa do
Pew Research divulgada an-
teontem mostrou que o porcen-
tual dos americanos que têm
uma visão negativa do Tea
Party chegou a 49% na crise, o
dobro dos 25% em 2010, quan-
do o movimento era menos co-
nhecido. / C.T.

Recuperação
da confiança é o
desafio dos EUA
Para Barack Obama, crise política que colocou o país à beira
do calote afetou a credibilidade americana em todo o mundo

FAZENDO AS CONTAS
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Depois da crise que paralisou
o governo por quase três se-
manas e colocou o maior de-
vedor do mundo à beira do de-
fault, os Estados Unidos têm
agora o desafio de recuperar

a confiança doméstica e inter-
nacional e afastar a intransi-
gência política que esteve na
origem do impasse, declarou
ontem o presidente Barack
Obama.

“Provavelmente nada preju-
dicou mais a credibilidade da
América no mundo, nossa repu-

tação com outros países do que
o espetáculo que vimos nas últi-
mas semanas”, declarou Oba-
ma em pronunciamento sobre
o acordo aprovado pelo Con-
gresso anteontem, horas antes
de o Tesouro esgotar sua capaci-
dade de financiamento.

Segundo o presidente, a de-

mora do país em resolver a crise
arranhou a imagem dos EUA
diante de aliados e adversário.
“Isso alentou nossos inimigos.
Isso encorajou nossos competi-
dores. E deprimiu nossos ami-
gos que olham para nós em bus-
ca de firme liderança.”

Obama ressaltou que o impas-
se não foi provocado por ques-
tões econômicas, mas sim por
intransigência política, espe-
cialmente da ala radical do Parti-
do Republicano, de oposição.
“Não é nenhuma surpresa que o
povo americano esteja comple-
tamente farto de Washington.”

Depois de agradecer a demo-
cratas e republicanos modera-
dos pelo acordo aprovado an-
teontem, o presidente pediu à
oposição que use as regras do
processo democrático para bus-
car as mudanças que deseja. “Se
você não gosta de uma política
particular ou de um presidente
em particular, defenda sua posi-
ção. Saia por aí e ganhe uma elei-
ção. Pressione por mudança.
Mas não destrua o que nossos
antecessores levaram mais de

dois séculos para construir.”
A origem do impasse foi a es-

tratégia da extrema direita do
Partido Republicano de condi-
cionar a aprovação do orçamen-
to e a elevação do teto de endivi-
damentodo país ao esvaziamen-
to da principal bandeira de Oba-
ma, a reforma do sistema da saú-
de aprovada em 2010.

“Vamos ser claros: não há ven-
cedores aqui”, ponderou o pre-
sidente. “No momento em que
nossa recuperação econômica
demanda mais empregos, mais
força, nós temos mais uma crise
autoinfligida que atrasa nossa
economia.”

A agência de classificação de
risco Standard & Poor’s esti-
mou que a paralisação do gover-

no vai custar US$ 24 bilhões à
economia. Associado à incerte-
za gerada pela ameaça de calo-
te, o confronto deverá subtrair
pelo menos 0,6 ponto porcen-
tual do crescimento no quatro
trimestre, originalmente proje-
tado em 3%.

O governo voltou a funcionar
normalmente ontem, com o re-
torno ao trabalho de centenas
de milhares de servidores, en-
quanto republicanos mergulha-
vam na ressaca de uma derrota
humilhante, que derrubou seus
índices de aprovação na opi-
nião pública.

A divisão interna entre mode-
rados e a direita do Tea Party
acentuou ainda mais uma crise
de identidade da organização,
refletida em pesquisa do Pew
Research divulgada anteon-
tem: apenas 27% dos republica-
nos “liberais” têm uma visão po-
sitiva dos ultraconservadores.
Mais ainda: 51% dos que se iden-
tificam como republicanos acre-
ditam que o Tea Party é um mo-
vimento independente, que
não integra o seu partido.

● Risco
Se não tivesse sido fechado um
acordo na quarta-feira, o Tesouro
americano perderia a capacidade
de emitir títulos, por já ter estou-
rado o teto da dívida, e teria de
deixar de pagar débitos vencidos.
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“Não é nenhuma
surpresa que

o povo americano esteja
completamente farto de

Washington.”
Barack Obama

PRESIDENTE DOS EUA

“Eu vou continuar a
fazer de tudo para
parar o trem desgovernado
que é o Obamacare.”
Ted Cruz
SENADOR REPUBLICANO,

LÍDER DO TEA PARTY
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 out. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




