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TV Estadão.
A despedida
dos sul-africanos

Em 2000, durante uma reu-
nião das Nações Unidas em
Nova York, os presidentes
de Cuba, Fidel Castro, e
EUA, Bill Clinton, trocaram
algumas palavras e aperta-
ram as mãos – após um al-
moço que renuiu chefes de
Estado. A princípio, a Casa
Branca negou que o fato ti-
vesse ocorrido, mas, poste-
riormente, admitiu.

A descontração entre
Barack Obama e a pri-
meira-ministra da Di-

namarca, Helle Thorning-
Schmidt, na tribuna de honra
do Soccer City, teve repercus-
são duplamente negativa on-
tem. Nas redes sociais, inter-
nautas consideraram um des-
respeito as risadas e o autor-
retrato – ou “selfie”, que o di-
cionário Oxford considerou
“a expressão de 2013” – feito
com um smartphone, em que
ainda aparece o premiê britâ-
nico, David Cameron.

Mas a mais incomodada
com a sintonia entre os dois
parece ter sido a primeira-da-
ma Michelle Obama. Ela de-
monstra irritação em uma se-
quência de fotos que tornou a
“crise de ciúmes” um tema
central em redes sociais. Se-

gundo o The Telegraph, Michelle
surge em outra imagem sentada
entre os dois – não se sabe quan-
do ocorre a troca de lugar. Helle
é casada com Stephen Kinnock,

filho de um ex-líder do Parti-
do Trabalhista britânico. Em
2012,emuma investigaçãofis-
cal, ela negou rumores de que
seu marido seja gay. / REUTERS

www.estadao.com.br/e/Madiba

Apresidente Dilma Rousseff e os
ex-presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva, Fernando Henrique Car-

doso, José Sarney e Fernando Collor
passaram juntos as oito horas do voo da
Força Aérea Brasileira (FAB) entre Rio
de Janeiro e Johannesburgo. Almoça-
ram, conversaram, jantaram e não dor-
miram. Ontem, embarcaram de volta ao
Brasil, desta vez em voo com escala em
Angola. Os antecessores de Dilma fica-
ram com a presidente na chamada cabi-
ne presidencial, onde há oito poltronas.

Collor e Sarney sentaram-se de um
lado do corredor, FHC de outro, à fren-
te de Dilma e Lula, que toda hora anda-
va para lá e para cá. Dilma convidou os
ex-presidentes para acompanhá-la em
cerimônia realizada ontem em homena-
gem ao líder sul-africano Nelson Mande-
la, morto na quinta-feira. “Foi muito
aprazível, foi bom. Conversamos o que
pessoas civilizadas conversam nesses
momentos – sobre assuntos variados”,
disse FHC. No menu da FAB, foram ser-
vidos às autoridades estrogonofe e pei-
xe com camarão.

Ao chegar, na madrugada de terça-fei-
ra a Johannesburgo, Lula brincou com a
imprensa: “Ela (Dilma) quer deixar me-
tade da gente aqui”. A presidente, bem-
humorada, respondeu que levaria todos
os ex-presidentes de volta “direitinho”.
Em Johannesburgo, os ex-presidentes e
Dilma ficaram nos dois últimos andares
de um hotel cinco estrelas, no espaço
destinado a autoridades VIP.

JOHANNESBURGO

Uma das poucas autoridades
convidadas para discursar na ce-
rimônia de homenagem a Nel-
son Mandela, a presidente Dil-
ma Rousseff disse ontem que o
ícone da luta contra o apartheid
soube fazer da “busca da verda-
de” e do perdão os pilares da
reconciliação da África do Sul.

“Madiba constitui exemplo e
referência para todos nós. Pela
histórica paciência no cárcere,
pela lúcida firmeza, pelo com-

promisso com a justiça e com a
paz. Ele soube fazer da busca da
verdade e do perdão os pilares
da reconciliação nacional e da
construção da nova África do

Sul”, disse Dilma em portu-
guês, diante da multidão que
compareceu à solenidade de
quatro horas no Soccer City, pal-
co da abertura e da final da Co-
pa do Mundo de 2010.

“O povo sul-africano trans-
formou-se em paradigma não
só para este continente, mas pa-
ra todos os povos que lutam pe-
la justiça, pela liberdade e pela
igualdade”, destacou. A presi-
dente chegou ao local acompa-
nhada dos ex-presidentes Luiz
Inácio Lula da Silva, Fernando
Henrique Cardoso, José Sarney
e Fernando Collor.

O discurso de Dilma foi rece-
bido sem muito interesse pela
plateia, que havia se empolgado
minutos antes com a fala, em
inglês, de Barack Obama. A com-
preensão do discurso da presi-
dente também foi prejudicada
pelo som abafado do estádio,
que dificultou o entendimento
da tradução simultânea. Além
disso, as fortes chuvas que caí-
ram sobre Johannesburgo frus-
traram as autoridades locais e
afastaram o público, que ocu-
pou apenas 60% das arquiban-
cadas. / R.M.M. e A.N.

Dilma afirma que
líder transcendeu
fronteiras globais
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Missa que exaltou caráter conciliador
de Mandela aproxima EUA e Cuba
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Bom clima. Obama cumprimenta Raúl diante de Dilma; críticas nos EUA
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Os presidentes dos EUA, Ba-
rack Obama, e de Cuba, Raúl
Castro, foram protagonistas
ontem, em Johannesburgo,
na África do Sul, de um raro
aperto de mão entre chefes
de Estado de países rivais.
Inesperado, o gesto ocorreu
diante da presidente do Bra-
sil, Dilma Rousseff, na primei-
ra da série de cerimônias em
memória de Nelson Mandela,
morto na quinta-feira.

A cordialidade ocorreu quan-
do Obama foi chamado ao púlpi-
to no qual realizaria seu discurso
em homenagem ao ex-presiden-
te sul-africano. No caminho, ele
cruzou com o cubano, dirigindo-
seaele.Entãoinclinou-seligeira-
mente, por ser mais alto, e ofere-
ceu a mão. Raúl cumprimentou o
americanoe sorriu. Obama retri-
buiu o sorriso, o que colocou a
saudação acima do protocolar.

Aimagem captada poremisso-
ras de TV e por fotógrafos rodou
o mundo, mas não suscitou ne-
nhum comentário de Obama.
Horas depois, a bordo do avião
presidencial Air Force One, o
conselheiro de Segurança Na-
cional, Ben Rhodes, explicou
aos jornalistas que acompanha-
vam a delegação que o gesto foi
espontâneo, “uma cortesia” em

meio à comoção internacional
provocada pela morte de Man-
dela. “Nada foi planejado (pelo
presidente), além de seu discur-
so”, garantiu Rhodes. “Ele real-
mente não fez mais do que tro-
car cumprimentos com os líde-
res enquanto se dirigia para dis-
cursar. Não foi uma conversa
substancial.”

Raúl qualificou como “nor-
mal” e “civilizado” o aperto de
mão. “Normal, somos civiliza-
dos”, disse. O site Cubadebate,
a principal página do governo
de Cuba na internet, destacou o
encontro dos dois e pediu que o
gesto “seja o princípio do fim da
agressão dos EUA a Cuba”.

Segundo analistasouvidospe-
lo Estado nos EUA, o aperto de
mão entre Obama e Raúl não de-
ve ser interpretado como uma
mudança substancial na políti-
ca americana para Cuba. Medi-
das de flexibilização do embar-
go econômico estão congeladas
desde 2009, depois da prisão,
em Havana, de Alan Gross, ame-
ricano condenado a 15 anos de
prisão, em 2011, sob a acusação
de conspirar contra o Estado
cubano. Sem sua libertação e
avanços na situação dos direitos
humanos, é pouco provável que
Obama reveja o embargo.

Repercussão. O aperto de
mão, no entanto, ocupou as re-
des sociais e muitas manchetes
nos EUA. Os republicanos reagi-
ram com fúria. “Às vezes, um
aperto de mão é apenas umaper-
to de mão. Mas, quando o líder
do mundo livre aperta a mão en-
sanguentada de um ditador, ele
se torna um golpe de propagan-
da para um tirano”, declarou a
deputada Ileana Ros-Lehtinen,
que fugiu de Cuba com sua famí-
lia quando criança. Hector Szha-
mis, professor da Universidade
Georgetown, não viu no gesto
um sentido político transcen-
dental. “Acredito que foi um
cumprimento protocolar”, dis-
se ele ao Estado.

Para Peter Hakim, presiden-
te emérito do instituto Diálogo
Interamericano, de Washing-
ton, foi o contexto da cerimônia
a Mandela que levou ao aperto
de mão. “Seria estranho Obama
não estender a mão ali, enquan-
to todo seu discurso na cerimô-
nia era sobre a reconciliação.

Mas não acredito que o gesto se-
ja o prenúncio de uma grande
mudança nas relações entre Ha-
vana e Washington”, afirmou.

Silêncio. As palavras trocadas
por Obama e Raúl não foram di-
vulgadas,masa imagem contras-
tou com a beligerância histórica
entre os dois países. Desde que
Fidel Castro assumiu o poder,
em 1959, após a Revolução Cuba-
na, e desde o rompimento diplo-
mático entre EUA e Cuba, em
1961, um gesto semelhante só
foi realizado por Bill Clinton e
Fidel em 2000 – sem conse-

quências políticas ou sobre o
embargo econômico, em vigor
desde 1962.

Dentre os mais importantes
líderes estrangeiros que compa-
receram à cerimônia, nenhum
se pronunciou sobre o significa-
dodo aperto de mão.Questiona-
do pelo Estado, Tony Blair, ex-
premiê da Grã-Bretanha, ouviu
apergunta, mas calou-see encer-
rou a entrevista.

Depois de apertar a mão de
Raúl, Obama cumprimentou
Dilma. Foi a primeira vez que os
dois se encontraram desde a cú-
pula do G-20, na Rússia, em se-

tembro, quando houve o desen-
tendimento sobre a espiona-
gem da Agência de Segurança
Nacional dos EUA no Brasil, que
resultou no cancelamento da vi-
sita de Dilma a Washington.

Após os cumprimentos, Oba-
ma discursou por cerca de 20 mi-
nutoseressaltouopapeldeMan-
dela na luta pelos direitos civis e
contra o racismo, comparan-
do-o a líderes históricos, como
Abraham Lincoln, Mahatma
Gandhi e Martin Luther King.
“Madiba foi o último libertador
doséculo20”, afirmou,paradelí-
rio da multidão, que vaiou ape-

nas o presidente sul-africano, Ja-
cob Zuma. “Coube a um homem
como Madiba libertar não ape-
nas o prisioneiro, mas também o
carcereiro e mostrar que é preci-
so confiar no outro para receber
confiança.” / COM ROBERTO SIMON E

CLAUDIA TREVISAN

TRIBUTO A MADIBA. Efeito Mandela

MICHELLE
EM CLIMA
DE VELÓRIO

No voo presidencial,
8 horas de conversa

Cenas. ‘Nova amiga’ de Obama irritou a primeira-dama

Durante a primeira cerimônia oficial do funeral do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, Barack Obama e Raúl Castro trocam
um raríssimo aperto de mão; Casa Branca fala em ‘atitude espontânea’ e Havana espera que gesto seja o ‘fim das agressões’ americanas

Homenagem. Dilma:
‘Mandela foi exemplo’

Discurso não empolgou
público, que quase não
entendeu a tradução
simultânea em razão do
som abafado do estádio
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.
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