
Nós e o Mundo

NOVAS VEIAS
ABERTAS
ENTREVISTA Assim Di Santo, da chancelaria
italiana, vê as oportunidades no Cone Sul

AEL ISABYINGTON

D
esde a posse do governo de
Romano Prodi, no ano pas-
sado, houve uma aproxima-
ção entre a Itália e a Améri-
ca Latina. O Brasil ocupa lo-

gicamente posição estratégica. Sinal
eloqüente é o fato de o premier Prodi
ter sido o primeiro chefe de Estado eu-
ropeu a visitar o País, logo após o
anúncio do Plano de Aceleração do
Crescimento (PAC), ocasião em que
assinou um acordo entre a
Petrobras e a empresa de
energia ENI para a produ-
ção de biocombustíveis.
No fim de maio, foi a vez
de uma comitiva brasilei-
ra, liderada pela ministra
da Casa Civil, Dilma Rous-
seff, visitar a Itália. Um
dos artífices das atuais re-
lações é o subsecretário-
geral para a América Lati-
na e Caribe, Donato Di
Santo, colaborador vetera-
no de Massimo D'Alema,
atual vice-premier e
chanceler. Em apenas um
ano de governo, Di Santo
esteve em 18 países, três
vezes só no Brasil. Ao falar sobre o in-
teresse italiano nos grandes investi-
mentos em infra-estrutura, Di Santo
cita o célebre livro do jornalista
Eduardo Galeano, dando-lhe um sen-
tido oposto, otimista. São, para ele, as
novas Veias Abertas da América Latina.

Carta Ca pitai: Há quanto tempo o senhor
se ocupa da América Latina?
Donato Di Santo: Há mais ou menos
30 anos. A dedicação às questões da
América Latina coincide com minha
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militância política. Acredito que a mi-
nha nomeação indique a determina-
ção do governo de Romano Prodi de
inserir a região entre as prioridades na
política externa italiana.

CC: Nas viagens freqüentes como respon-
sável do partido Democratici di Sinistra
pela América Latina, o senhor teve a opor-
tunidade de acompanhar a formação de
novas classes dirigentes. Quantos conhe-
cidos tomaram-se, nesse tempo, presiden-
tes de seus países?

DS: Não só presidentes, mas expoentes
políticos de primeiro plano, que tive a
oportunidade de conhecer e estabele-
cer relações que hoje facilitam o mútuo
entendimento. Conheço o presidente
Lula há 20 anos, com quem, aliás, o mi-
nistro D'Alema (Relações Exteriores)
mantém relação muito amigável. Mas
conheço também a (Michele) Bachelet,
o (Néstor) Kirchner, o Tabaré Vasquez,
o Daniel Ortega, o Leonel Fernandez,
além de tantos ministros de Estado do
Brasil ao México, e expoentes como o
prefeito de Bogotá e integrantes do no-
vo pólo democrático independente co-
lombiano. Estou esquecendo nomes
fundamentais, mas dá para ter uma
idéia da variedade do quadro.

CC: Como o senhor vê a atual situação da
América Latina?
DS: Findo o longo período dos regimes
militares, hoje chama a atenção a capa-
cidade de utilizar de forma criativa,
ainda que às vezes discutível, os instru-
mentos democráticos para fazer as mu-
danças consideradas oportunas. É elo-

qüente o fato de que nos
últimos dez anos, 14 presi-
dentes tenham sido substi-
tuídos antes do término do
próprio mandato e que is-
so tenha ocorrido sempre
por vias constitucionais,
sem golpes de Estado. Há
hoje uma adesão plena aos
métodos democráticos.

CC: A situação da Venezuela
neste momento preocupa?
DS: Há aspectos de grande
tensão no país, mas me pa-
rece que, para além das pro-
clamações antiamericanas
de linguagem muito forte,
no que diz respeito aos atos

concretos, estamos ainda, e espero que
permaneça, dentro de mecanismos cons-
titucionais democráticos. Em relação a
todo o período precedente, não se assina-
lam mudanças relevantes no âmbito do
intercâmbio e venda dos produtos petro-
líferos para os Estados Unidos. Espera-
mos que o governo do presidente Chávez
não exceda os limites democráticos e que
problemas como a renovação da conces-
são ao canal RCTV sejam enquadrados no
âmbito do direito à informação, como so-
licitado pela União Européia.



CC: Apesar do avanço da demo-
cracia, há desencanto na região
em relação à política?
DS: Há sondagens de opinião, o
"latinobarômetro" e outros, que
evidenciam uma desilusão, seja
em relação à corrupção e ao
combate à criminalidade orga-
nizada, seja em relação ao de-
senvolvimento econômico e às
medidas para diminuir a pobre-
za. Apesar da relativa desafeição
à política, fenômeno não unica-
mente latino-americano, gosta-
ria de sublinhar que a escolha de
mudanças tem sido feita por
meio da democracia. É impor-
tante o exemplo da Bolívia, que
entre tantas tensões e contradi-
ções elegeu, pela primeira vez,
um presidente que é a expressão
da grande componente indíge-
na da população, através de um
processo democrático.

CC: Recentemente foi constituído
no Ministério das Relações Exte-
riores italiano um Tavolo Brasile.
Que significado tem?
DS: É um instrumento intermi-
nisterial criado em março, an-
tes da viagem de Prodi, que co-
loca a relação com o Brasil no
mesmo nível da relação estraté-
gica com a índia e a China. Pos-
sui relevância formal para a
nossa política externa. A declaração
conjunta dos presidentes Prodi e Lula
selou o caráter estratégico de tal cola-
boração. O acordo entre a ENI e a Pe-
trobras, assinado durante a visita, é um
sinal inequívoco. A decisão do Brasil e
da Itália serem parceiros de uma coo-
peração ao desenvolvimento triangular
com a África e alguns países da Améri-
ca Latina, como o Haiti, por exemplo.
Além do Tavolo Brasile há o Conselho
Econômico Misto Itália-Brasil, que reu-
nimos em Roma depois de nove anos.
O próximo encontro deverá ocorrer em
setembro, no Brasil.

CC: A cultura tem papel crucial para a
imagem da Itália no mundo e cria em ge-
ral o ambiente necessário para se levar
adiante projetos de cooperação. Mas no
Tavolo Brasile parece que lhe foi reserva-
do o papel de Gata Serralheira.
DS: Estamos abrindo em todos os níveis

e o aspecto cultural certamente terá lugar
importante na construção desta parceria
estratégica. Há um atraso a ser recupe-
rado, depois do longo período de escas-
sa presença política. Partimos de alguns
temas urgentes, mas acredito que logo
chegaremos às temáticas culturais. A vi-
sita do ministro Gilberto Gil à Itália, no
ano passado, teve como objetivo apro-

fundar questões como a inclu-
são cultural com recursos digi-
tais, além de outros mais tradi-
cionais. Mas nem o conselho
nem o Tavolo são exaustivos de
tudo o que queremos pôr de pé.

CC: Quais pontos do PAC interes-
sam à Itália?
DS: O esforço de dotar o Brasil
da infra-estrutura necessária
para enfrentar o futuro é para
nós de prioritário interesse. Sig-
nifica dotar a América Latina de
infra-estrutura, revolucionar to-
da a rede das comunicações ma-
teriais e imateriais que do Brasil
escoa pelo continente. São as
novas Veias Abertas da América
Latina que permitirão uma ver-
dadeira integração física latino-
americana. Isso significa pôr em
prática grandes possibilidades
de colaboração com a Itália, por-
que, se hoje o País é fraco em
institutos financeiros na Améri-
ca Latina, é forte pela capacida-
de de realização de infra-estru-
turas que nos coloca entre os lí-
deres mundiais. As característi-
cas do sistema integrado de pe-
quena e média empresa, as es-
truturas de poder local, regiões
e prefeituras, podem ser muito
úteis para desfazer tensões e de-
senvolver cooperação entre es-

truturas locais, criando maior integração.

CC: Que paralelos o senhor vê entre a União
Européia e o Mercosul?
DS: Acreditamos que ter concentrado
tudo na Organização Mundial do Co-
mércio talvez tenha criado freios ao de-
senvolvimento de acordos entre a UE e
o Mercosul. Os sinais que chegam do
governo brasileiro nos permitem dizer
que há vontade de retomar o diálogo di-
reto. Candidatamos a Itália, que se po-
siciona entre os países menos rígidos
quanto ao protecionismo, a facilitar e
criar condições para um acordo entre
os dois blocos o mais breve possível. Se-
ria um acordo não apenas de caráter co-
mercial, mas que teria capítulos políti-
cos institucionais e sociais importan-
tes. Um acordo que criaria uma enor-
me área de livre-comércio de cerca 700
milhões de habitantes, que seria a gran-
de novidade em escala mundial. •
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