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O governo Barack Obama au-
mentou a ênfase no chamado
soft power (poder brando), di-
minuiu o recurso ao poderio
militar, que deve ser exercido
em parceria com outros paí-
ses. A avaliação é de Amanda
Dory, vice-secretária assisten-
te para África do Departamen-
to de Defesa dos EUA. “Os
EUA continuam combinando
soft power e hard power (po-
der duro, ligado à força mili-
tar) de acordo com cada situa-
ção”, disse.

Dory diz que as operações
de forças especiais na Somália
e na Líbia, no início do mês,
não representam uma mudan-
ça na doutrina militar nos
EUA, que continuarão usando
forças convencionais. Ela con-
cedeu, no sábado, a seguinte
entrevista ao Estado, depois
de um debate sobre segurança
na África, no evento Atlantic
Dialogues, em Rabat, no Marro-
cos.

● As duas últimas operações, na
Somália e na Líbia, significam
uma mudança de doutrina, com
maior ênfase em ações das for-
ças especiais?
Eu não detecto uma mudança.
O uso tanto de forças de propó-
sito geral quanto de forças es-
peciais nas operações tem sido
uma prática contínua. Eu não
interpretaria nada de particu-
larmente diferente.

● No Mali, a França tomou a dian-
teira, enquanto os EUA ficaram
na retaguarda. Qual a percepção
dos EUA sobre isso?
Os colegas franceses deixaram
bastante claro para nós que a
França sentiu que seus interes-
ses de segurança nacional esta-
vam direta e imediatamente
ameaçados. Por isso, eles en-
traram em ação. Acho que não
tem nada a ver com quaisquer
outras potências mundiais,
mas com a preocupação da
França com o impacto da que-
da de Bamako e o que isso sig-
nificaria para a região, para o
próprio Mali e para a tremen-
da diáspora malinesa na Fran-
ça. Aceito essa explicação pelo
seu valor de face.

● Os EUA têm exercido mais o
soft power diante da tendência
de Obama em não usar a guerra
para mudar regimes?
Certamente. Obama deixou
claro, desde o início, que busca-
va pôr fim a guerras que se de-
senrolavam havia bastante
tempo. E ele teve êxito. Os
EUA continuam combinando
soft power e hard power de
acordo com cada situação. Há

sempre um desejo de conser-
var uma reserva de poderio mi-
litar para o uso da força, de
usar a força militar em parce-
ria e de elevar a capacidade
dos parceiros.

● Elevar a capacidade de aliados
também no campo militar?
Sim. No Departamento de De-
fesa, focamos na área militar,
enquanto o Departamento de
Estado tem autoridade e exper-
tise para atuar em outras par-
tes dos serviços de segurança,
que são tão ou mais importan-
tes em muitos dos contextos
aqui na África.

● Qual é a dimensão da ameaça
do crescimento de grupos radi-
cais islâmicos no sul da Saara?
Em primeiro lugar, os EUA es-
tão preocupados com o impac-
to, sobre nossos amigos e par-
ceiros na região, do crescimen-
to do extremismo na África.
Em alguns casos, são países frá-
geis, que estão enfrentando
problemas, e os extremistas ti-
ram proveito do ambiente polí-
tica e socialmente conturbado.
Alguns grupos têm uma orien-
tação mais associada à guerra
santa global do que outros, e é
a eles que dedicamos atenção
especial, buscando evitar situa-
ções em que eles possam atin-
gir os EUA diretamente ou nos-
sos parceiros da Europa.

● A maioria dos líderes desses
grupos é treinada na Arábia Sau-
dita, de onde trazem a interpreta-
ção wahabita do Alcorão. O envol-
vimento saudita com os grupos
radicais é uma das causas do
atual distanciamento entre EUA
e Arábia Saudita?
Acho que não devo comentar
se a sua interpretação é corre-
ta ou não, porque está além do
meu escopo regional.

● Mas a senhora reconhece a
influência wahabita sobre esses
grupos?
Há, certamente, uma dimen-
são salafista nesses grupos,
que não é a forma típica de prá-
tica do Islã na África, e está cau-
sando tensão e perturbação.

● A Agência de Segurança Nacio-
nal (NSA) garantiu ontem que o
presidente dos EUA, Barack Oba-
ma, nunca foi informado sobre as
escutas feitas ao celular da chan-
celer da Alemanha, Angela Mer-
kel. “O diretor da NSA, o general
Keith Alexander nunca discutiu
com o presidente Obama uma
operação que implicasse a chan-
celer Merkel e nunca discutiu
qualquer operação nesse senti-
do”, disse a NSA, em comunica-
do. De acordo com o texto,
“quaisquer informações da im-
prensa em sentido contrário não
são verdadeiras".

O desmentido veio após o jor-
nal alemão “Bild am Sonntag”
afirmar que Obama foi informa-
do, em 2010, da espionagem a
Merkel, mas não mandou suspen-
der o programa. O jornal, que ci-
ta fontes dos serviços secretos
dos EUA, explica que foi o diretor
da NSA, Keith Alexander, que
informou Obama pessoalmente.
A reportagem contradiz o que
Obama disse a Merkel, na quarta-
feira, que não sabia que o celular
da chanceler havia sido grampea-
do, / AFP
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EUA redefinem
sua política para
o Oriente Médio
Susan Rice, conselheira de segurança nacional de Obama, traça
objetivos mais modestos para a política externa americana
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O programa Corretor 
Cidadão conclama todos 
para a participação na ar-
recadação de material de 
limpeza e higiene pessoal, 
que serão distribuídos a 
Casa dos Velhinhos de 
Ondina Lobo.

A instituição, par-
ceira do Sciesp, possui 
atestado de util idade 
pública federal, pelos 
serviços prestados à so-
ciedade. A “Casa” como 
é conhecida o abrigo 
atende atualmente aproxi-
madamente uma centena 
de idosos entre homens 
e mulheres e possui ex-
celente infraestrutura com 
atendimento odontológico, 
ambulatório médico, áreas 
ocupacionais com ofi cinas 
para a realização de trab-
alhos manuais e áreas de 
lazer e integração social 
com milhares de metros 
quadrados de área verde.

A participação da 
categoria dos corretores 
de imóveis é muito im-
portante, para que esse 
projeto continue a ter 
sucesso. Faça parte, 
mobilize seus familiares 
e amigos! Traga suas 
doações nos postos de 
arrecadação do Sindicato. 
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CORRETORES DE IMÓVEIS E O MEIO AMBIENTE 

No mês de outubro a edição especial 
do programa Sciesp Inserção Cultural, 
proporcionou aos corretores de imóveis, 
alunos e seus fi lhos a visita monitorada ao 
“Aquário de São Paulo”.

O Aquário de São Paulo é um complexo 
de exposição da fauna e fl ora que tem 
como objetivo contribuir para o bem estar 
dos animais, criado em 2006 é considerado 
o maior da América Latina, apresenta 3 mil 
exemplares de cerca de 300 espécies. 

Diversos ambientes como as fl orestas 
brasileiras, mundo marinho, polo sul, 
abordando a vida aquática dos animais, 
com ênfase para a educação ambiental 
trazendo a tona assuntos como poluição 
dos rios e as espécies que estão 
ameaçadas de extinção.

Os participantes fi zeram um verdadeiro 
mergulho no mundo aquático, bem como 
nas questões ambientais e ainda como a 
contribuição individual é importante para 
revertermos graves situações ambientais, 
merecendo destaque a programação 
especial voltada para as crianças.

O aluno Angelo da Luz Villanacci, 

mencionou que a iniciativa do Sindicato 
em promover o programa cultural é muito 
favorável para os corretores de imóveis, 
pois diante do dia a dia corrido da atividade 
imobiliária, podem obter conhecimento 
e cultura através do programa e ainda, 
ressaltou que ele poder através do Sciesp 
estender este benefício aos seus familiares 
é incrível.

Através do e-mail agendacultural@
sciesp.org.br ou do telefone (011) 3889 
58 99 ramal 548, você poderá conhecer a 
programação do Sciesp Inserção Cultural 
que mensalmente proporciona visitas 
monitoras sempre com objetivo de agregar 
conhecimento e cultura aos corretores de 
imóveis.

Ainda, dentre as atividades da 
UniSciesp nas ações do programa de 
educação permanente que desenvolve 
estão os Encontros Imobiliários que 
propiciam aos corretores de imóveis 
atualização e aperfeiçoamento através de 
conferências com grandes personalidades 
do mercado imobiliário abordando temas 
atuais e relevantes sobre as intermediações 
imobiliárias.

No mês de outubro a programação 
dos Encontros Imobiliários foi intensa 
e abrangente, pois foram realizados 
diversos encontros nas regionais do 
Sindicato que abordaram temas como: 
Défi cit Habitacional – Oque mudou nos 
últimos cinco anos?, Sucesso nas locações 
de Imóveis, Direito Condominial - Temas 
Atuais, Arbitragem no Direito Imobiliário, 
Responsabilidade Civil do Corretor de 
Imóveis, Tecnologia nas Imobiliárias, entre 
outros. 

Mantenha-se atualizado e confira a 
programação dos Encontros Imobiliários 
para o mês de novembro através do site 
www.sciesp.org.br, bem como, todas 
as demais iniciativas que somente a 
Universidade do Corretor de Imóveis 
realiza em prol da categoria.

O Sindicato tem como premissa defender os interesses dos corretores de imóveis, com ética, 
responsabilidade social e senso coletivo.

Diante dessa prerrogativa, a atual diretoria do Sciesp, objetivando atender a todas as necessi-
dades da categoria vem a público registra que somente corretores de imóveis devidamente nomea-
dos através de correspondência nos termos da lei e do seu estatuto podem representar a entidade 
em eventos, órgãos públicos e demais instituições.

COMUNICADO IMPORTANTE

‘O extremismo na
África preocupa o
governo americano’

Obama não sabia
sobre espionagem a
Merkel, diz NSA

Diplomacia. Susan Rice: novas diretrizes para os EUA

Amanda Dory, vice-secretária assistente para África do Departamento de Defesa dos EUA

Mark Landler
THE NEW YORK TIMES
WASHINGTON

De julho a agosto, Susan Rice,
a nova conselheira de segu-
rança nacional do presidente
americano, Barack Obama,
reuniu nas manhãs de sábado
meia dúzia de assessores em
sua sala na Casa Branca para
traçar o futuro dos Estados
Unidos no Oriente Médio. A
revisão na política externa, es-
pécie de correção em pleno
voo, definiu para o país uma
direção diferente na região
mais turbulenta do mundo.

No mês passado, nas Nações
Unidas, Obama apresentou
suas prioridades, adotadas co-
mo resultado da revisão. O pre-
sidente declarou que os EUA
passariam a se concentrar na ne-
gociação de um acordo nuclear
com o Irã, mediando a paz entre
israelenses e palestinos e bus-
cando formas de aliviar o caos
na Síria. Todo o restante passa-
ria para o segundo plano.

Isto inclui o Egito, antes um
pilar central da política externa
americana. Depois de celebrar a
multidão nas ruas do Cairo, em
2011, e de prometer dar ouvidos
aos pedidos por mudanças na
região, Obama deixou claro que
há limites para a disposição dos
EUA de impulsionar a democra-
cia, seja no Egito, no Bahrein, na

Líbia, na Tunísia ou no Iêmen.
De acordo com Susan, que co-

mentou a revisão pela primeira
vez em entrevista concedida es-
ta semana, o objetivo do presi-
dente é evitar que os aconteci-
mentos no Oriente Médio domi-
nem sua pauta em política exter-
na, como ocorreu com a diplo-
macia daqueles que o antecede-
ram na presidência.

“Por mais importante que se-
ja a região, não podemos permi-
tir que ela consuma todos os
nossos esforços”, disse Susan.
“O presidente achou que este
seria um bom momento para
dar um passo atrás e revisar, de
maneira crítica e até radical,
nossa maneira de conceber a re-
gião.”

Além de ter pouco em co-
mum com a “pauta de liberda-
de” de George W. Bush, a nova
política externa do governo
americano representa um re-
cuo em relação ao papel mais
expansivo desempenhado pe-
los EUA e articulado pelo pró-

prio Obama, dois anos atrás, an-
tes da Primavera Árabe se con-
verter em violência sectária, ex-
tremismo e repressão brutal.

O rascunho redigido durante
os fins de semana de verão na
Casa Branca é um modelo de
pragmatismo – abrindo mão do
uso da força, a não ser como res-
posta a agressões cometidas
contra os EUA e seus aliados,
perturbações da produção de
petróleo, redes terroristas ou ar-
mas de destruição em massa. É
revelador que a expansão da de-
mocracia não esteja entre os in-
teresses centrais anunciados.

Para Susan, que assumiu o
cargo no dia 1.º de julho, o coti-
diano de trabalho tem sido uma
sequência de crises, desde a Sí-
ria até a indignação provocada
pelas atividades de espionagem
da Agência de Segurança Nacio-
nal dos EUA (NSA, na sigla em
inglês). Ela disse que a revisão
foi também uma maneira de dei-
xar sua marca nas prioridades
do governo.

Nova orientação. Funcioná-
rios do governo americano ga-
rantem que os debates foram
bastante animados e suas con-
clusões deverão ser sentidas no
restante da presidência de Oba-
ma.

Desenvolvendo ideias numa
lousa e enchendo as paredes de
seu escritório com anotações, a

equipe de Susan fez as pergun-
tas mais elementares. Quais
são os interesses fundamentais
dos EUA no Oriente Médio? Co-
mo os levantes da Primavera
Árabe mudaram a posição ame-
ricana? Quais podem ser as ex-
pectativas realistas de Obama?
O que estaria além do seu alcan-
ce? A resposta foi uma aborda-
gem mais modesta – dando prio-
ridade à diplomacia, limitando
o envolvimento e lançando dú-
vidas em torno da possibilidade
de Obama voltar um dia a usar a
força numa região abalada pelo
conflito.

Para Susan Rice, de 48 anos,
que antes atuou como embaixa-

dora dos Estados Unidos nas
Nações Unidas, trata-se de uma
marca bem pouco característi-
ca.

Pensadora confiante, dedica-
da à política externa e especialis-
ta em África, ela é conhecida co-
mo ardente defensora dos direi-
tos humanos, argumentando
em favor de intervenções milita-
res quando necessárias. Ela es-
tava entre aqueles que persuadi-
ram Obama a apoiar uma cam-
panha aérea da Otan na Líbia
para evitar o massacre dos rebel-
des nas mãos do coronel Mua-
mar Kadafi.

No entanto, funcionários do
governo americano disseram

que foi Obama quem coman-
dou o processo, solicitando in-
formes regulares a respeito do
seu andamento na Sala de Emer-
gência da Casa Branca e atuali-
zações mais breves durante os
relatórios diários de espiona-
gem no Salão Oval.

Obama deu aos conselheiros
um prazo limite bastante aper-
tado, pedindo que tudo estives-
se pronto antes do discurso do
mês passado na ONU, e pressio-
nando-os a desenvolver deter-
minados temas, valendo-se de
sua própria experiência desde
os primeiros dias da Primavera
Árabe. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO

CALIL

Amanda Dory. Esforço
contraterrorista na África

● Novos planos

Diplomata fala sobre o
futuro das operações
militares americanas e
sobre o esforço para
extinguir conflitos antigos

“Por mais importante que
seja a região, não podemos
permitir que ela consuma
todos os nossos esforços”
Susan Rice
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




