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Política interna
Casamento gay,
Obamacare
e a arma de
arremesso que
é a economia
No plano interno, Obama fez alguns
avanços. Conseguiu aplicar o seu plano
universal de cuidados de saúde e deu claro
apoio aos gays. Ainda assim, falhou
em promessas-chave em áreas como a
imigração e não conseguiu, para já, tirar os
Estados Unidos da recessão. Este último
ponto tornou-se uma das principais armas
políticas da campanha republicana
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●●● Longe de recrutar professores
como prometeu, Obama entrou em
luta com o Congresso de maioria repu-
blicana para evitar mais despedimen-
tos nas escolas. A administração con-
seguiu, ainda assim, criar o Race to
the Top, um fundo de 500 milhões de
dólares que põe as escolas a concor-
rer por mais financiamento estatal.
No processo de cortes salariais impos-
tos por alguns estados, a grande bom-
ba rebentou na capital do Illinois, o
estado pelo qual Obama foi senador.
A greve de docentes em Chicago, há
dois meses, abriu uma guerra entre
os sindicatos e o ex-chefe de gabine-
te da Casa Branca de Obama, Rahm
Emanuel. Isto poderá ter custado aos
democratas parte do dinheiro que os
sindicatos estavam a investir em for-
ça na campanha de Obama.

Congresso
impediu novos
contratos e
aumentarsalários

“Em última análise, o perigo para o estilo
de vida americano não virá dos que não
se parecem connosco ou que não falam
a nossa língua. O perigo virá se não for-
mos capazes de reconhecer a humanida-
de dos imigrantes e se lhes sonegarmos
as oportunidades que temos como
garantidas.”

O QUE OBAMA DISSE EM 2008
“Acredito firmemente que temos de
garantir e reforçar a segurança nas
nossas fronteiras, ter um sistema de
verificação de empregabilidade e
garantir que as pessoas que vêm para
cá ilegalmente não têm a vantagem de
se tornar residentes permanentes, que
não têm um caminho especial.”

O QUE MITT ROMNEY DIZ EM 2012

SOCIEDADE

●●● Muitos viram as declarações de
Obama em Maio ao canal ABC News
como uma jogada estratégica do can-
didato presidencial. Apesar dos ris-
cos, apoiar publicamente o casamen-
to entre pessoas do mesmo sexo (tor-
nando-se o primeiro presidente dos
EUA a fazê-lo) pode jogar a seu favor.
No dia em que fez o anúncio, falta-
vam precisamente 150 dias para a ida
às urnas. Ano e meio antes, em Dezem-
bro de 2010, o Pentágono acabou, por
iniciativa própria, com a Don’t Ask,
Don’t Tell, que proibia gays e lésbicas
de assumirem a sua homossexualida-
de se quisessem entrar nas forças
armadas. Para além deste tema maior,
Obama alcançou outra vitória no cam-
po social, promulgando a primeira lei
que visa assegurar a igualdade de salá-
rios entre homens e mulheres.

O primeiro líder
dos EUAaapoiar
publicamente o
casamento gay

●●● Enquanto os
democratas estavam
em maioria no Con-
gresso, Obama não fez
da imigração uma prio-
ridade. Isso custou-lhe
o cumprimento de pro-
messas e tornou o cená-
rio negro para o seu
lado neste ponto. A par-
tir das intercalares de
2010, em que os repu-
blicanos alcançaram a
maioria, o partido rejei-
tou qualquer reforma
que não passasse pelo
reforço imediato de
fronteiras. Balanço feito
quase no fim do seu
primeiro mandato, a

administração Obama
deportou mais imigran-
tes clandestinos que a
de George W. Bush em
oito anos. Em 2010, o
recorde foi batido: 339
mil pessoas foram
expulsas. Numa tentati-
va de contrariar as
falhas nas negociações
com os republicanos,
Obama conseguiu, con-
tudo, criar o DREAM
Act (Development,
Relief and Education
for Alien Minors). A
proposta oferece aos
alunos que entraram
nos Estados Unidos
antes dos 16 anos e que

tenham menos de 31
anos (quer estejam ou
não no liceu, quer
tenham ou não diploma
de conclusão do ensino
secundário), um “per-
dão” de dois anos, reno-
vável, que impede a sua
deportação. Segundo o
American Immigration
Council, cerca de 1,8
milhões de imigrantes
nos Estados Unidos são
ou podem vir a ser ele-
gíveis para o DREAM
Act. Apesar do bloqueio
da proposta no Con-
gresso, Obama
conseguiu aprová-la
como lei.

IMIGRAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO BATEU
RECORDE DE DEPORTAÇÕES MAS
FACILITOU REGULARIZAÇÃO DE ALUNOS


