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Em discurso sobre a política externa de seu governo, presidente sugere o ingresso do Brasil e 
outros países emergentes no grupo. E também cobra dos Estados Unidos um cronograma para 
a retirada do Iraque. 
 
Sarkozy fala aos diplomatas franceses: desde as primeiras semanas, novo governo se destaca 
pela posição marcante nos temas internacionais 
 
Em mais um exemplo de sua política externa agressiva, o presidente da França, Nicolas 
Sarkozy, defendeu ontem duas medidas que não contam com apoio dos Estados Unidos. Em 
discurso perante a assembléia anual dos embaixadores do país em função, na qual definiu pela 
primeira vez as grandes orientações da diplomacia francesa, Sarkozy se disse favorável à 
expansão do G-8 (grupo dos sete países mais industrializados e a Rússia) e ao 
estabelecimento de um calendário para a retirada das tropas estrangeiras no Iraque.  
 
O presidente da França sugeriu que o G-8 se transforme em G-13, para incluir Brasil, China, 
Índia, México e África do Sul. Já fazem parte do clube Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
França, Alemanha, Itália e Japão, além da Rússia. Segundo Sarkozy, o diálogo mantido com as 
nações em desenvolvimento nas recentes cúpulas do G-8 “deveria ser institucionalizado”. Essa 
evolução se justificaria, na concepção do chefe de Estado, tanto pela necessidade de aumentar 
os acordos econômicos como por uma “cooperação estreita entre os países industrializados e 
os grandes países emergentes, para lutar contra a mudança climática”.  
 
O Brasil participa como convidado das reuniões do G-8 desde 2005. No entanto, a idéia de 
oficializar a integração dos emergentes ao grupo foi recebida com cautela pela Casa Branca. 
“Se a idéia amplia ou reforça os países membros do G-8, é uma questão a longo prazo que 
deverá ser examinada”, disse o porta-voz para as questões de segurança, Gordon Johndroe. 
Sem falar em G-13, Johndroe disse que os EUA “partilham do objetivo do presidente Sarkozy 
de uma participação eficaz das grandes economias emergentes no processo do G-8. Em junho, 
a premiê alemã, Angela Merkel, disse que é contra a ampliação do grupo — cuja origem 
remonta à crise do petróleo e à recessão econômica mundial do início dos anos 70.  
 
Em seu discurso, Sarkozy declarou-se favorável ainda a um reforço nas sanções contra o Irã 
caso a República Islâmica prossiga com seu programa nuclear. “Um Irã dotado de arma 
nuclear é, para mim, inaceitável”, afirmou, acrescentando que os embargos são os únicos 
recursos que “nos permitirão escapar a uma alternativa catastrófica:a bomba iraniana ou o 
bombardeio do Irã”.  
 
Quanto ao Iraque, depois de ressalvar que a França é “aliada e não alinhada” dos EUA, o 
governante francês reiterou a posição hostil de seu pais à guerra. “Só haverá a solução 
política”, frisou, que “implica a definição de um horizonte claro para a retirada das tropas 
estrangeiras”. Sarkozy elogiou ainda a “notável” missão diplomática de seu chanceler, Bernard 
Kouchner, a Bagdá na semana passada. Em Washington, o porta-voz Gordon Johndroe afirmou 
apenas que o presidente George W. Bush “vai ouvir o general David Petraeus (comandante 
militar no Iraque) e o embaixador Ryan Crocker antes de tomar qualquer decisão sobre os 
soldados”.  
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