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Deputados mostram preocupação com trabalho escravo, corrupção e Chávez. 
 
Em audiência pública de quase três horas, a Subcomissão do Hemisfério Ocidental da Câmara 
de Deputados dos EUA concluiu pela necessidade da intensificação das relações com o Brasil, 
por meio do aumento de investimentos e da promoção mais ampla do comércio bilateral - 
além da cooperação mais incisiva em energia e de esforços diplomáticos para aprofundar a 
democracia na América Latina.  
 
- Temos de fortalecer nosso relacionamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando 
temos gente como Hugo Chávez, Evo Morales e Daniel Ortega ameaçando a estabilidade 
democrática - disse Dan Burton, membro da subcomissão.  
 
Burton acrescentou que a economia do Brasil dá ao governo autonomia "para defender a 
democracia e o sistema de mercado livre diante da oposição de países como Venezuela, que 
não respeitam o império da lei".  
 
O presidente da subcomissão, Eliot L. Engel, ressaltou a grande preocupação nos EUA com o 
trabalho escravo, a criminalidade e a corrupção no Brasil. Ele, porém, destacou que o governo 
tem tomado providências, e anunciou que, em novembro, parlamentares americanos visitarão 
o Brasil para saber como apoiar o governo na tarefa.  
 
Um dos convidados à sessão, Paulo Sotero, diretor do Brazil Institute, sugeriu aos 
parlamentares que evitem pressionar o Brasil em negociações comerciais (como, por exemplo, 
medidas protecionistas) por causa dos trabalhos forçados.  
 
Em editorial ontem, o "New York Times" criticou a produção americana de etanol a partir do 
milho, afirmando que nunca fez "muito sentido" economicamente. Em contraposição, diz que o 
biocombustível brasileiro é mais viável. O jornal destaca distorções na agricultura do país, com 
impacto nos preços dos alimentos, e critica a taxa que os EUA impõem ao etanol brasileiro.  
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