
Lula pede que México olhe para a América do Sul 
 
Calderón diz que Brasil deve ser o mediador dos mexicanos  
 
No México, primeiro país visitado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante giro pelas 
Américas do Norte e Central, o presidente brasileiro pediu ao colega mexicano, Felipe 
Calderón, que "olhe um pouco para a América do Sul e para o Mercosul". 
 
O México, durante o governo do antecessor Vicente Fox, priorizou o comércio com Estados 
Unidos e Canadá. Calderón dá sinais de que pretende abrir novas frentes: antes de Lula, ele já 
recebeu os presidentes da Argentina, Néstor Kirchner, e do Chile, Michelle Bachelet. Para 
analistas locais, o México está muito dependente da relação comercial com os vizinhos do 
Norte e é importante se abrir mais para parceiros da América Latina.  
 
- Temos países importantes na América do Sul. 
 
Em resposta a Lula, Calderón foi polido ao falar sobre a América Latina, mas não prometeu 
nada. Disse apenas que o Brasil "pode e deve ser a porta de entrada para o México". 
 
- Estamos situados geograficamente no Norte, mas nosso coração está claramente no Sul e na 
América Latina - declarou o mexicano. 
 
Presidente comete gafe em frente à Bandeira 
 
No Palácio Nacional em Cidade do México, onde Lula foi recebido por Calderón, o presidente 
brasileiro cometeu uma gafe. Passou reto pela Bandeira do Brasil sem perceber que Calderón 
havia parado para saudá-la. Lula teve de dar meia-volta para repetir o gesto do mexicano. 
 
Hoje, Lula estará em Honduras, onde se encontra com o presidente Manuel Zelaya. O 
presidente brasileiro visitará ainda Nicarágua, Jamaica e Panamá até sexta-feira. Lula faz giro 
pela América Central acompanhado de empresários de estatais e da iniciativa privada 
interessados em acordos comerciais bilaterais e, principalmente, nas licitações para obras de 
ampliação do Canal do Panamá. 
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