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H
ouve um tempo em que o
Itamaraty era considerado
uma espécie de templo das
boas maneiras. Nossos cul-
tos embaixadores, acostuma-
dos aos salões do gran mon-

de e seus vinhos e charutos maravi-
lhosos, jamais se envolviam em bri-
gas e bate-bocas em público. Isso mu-
dou. Ao menos com os Estados Uni-
dos. Tradicionalmente, nas negocia-
ções do País com essa potência, a su-
tileza das palavras e o peso das entre-
linhas sempre pautaram as declarações
oficiais - por mais ferrenhas que fos-
sem as discussões entre quatro pare-
des. Nos últimos dias, Brasil e Esta-
dos Unidos envolveram-se numa que-
da-de-braço por questões, por assim
dizer, comezinhas. Até o endereço de
embaixadas e casas de missões diplo-
máticas entrarou na querela. O Fisco
americano também resolveu perseguir
funcionários diplomáticos brasileiros.
Para completar, algumas das maiores

autoridades vinculadas ao Itamaraty
entraram num bate-boca banal sobre
ser ou não ser antiamericanista.

O assunto número l da pauta de con-
flito: as casas. Nesse pormenor, a dis-
puta beira o cômico. Os Estados Uni-
dos, impedidos de vender imóveis de
seu serviço diplomático no Brasil, re-
solveram retaliar e vetaram a compra
de uma sede pelo Itamaraty em Nova
York, no final do ano passado. Na ori-
gem da picuinha, uma questão tributá-
ria. Os Estados Unidos não recolhem
INSS dos funcionários de seus postos
diplomáticos no Brasil. Por isso, a em-
baixada americana figura como inadim-
plente nas listas de devedores do go-
verno brasileiro. E o que isso significa
para os americanos? Na prática, por es-
tarem em débito com o governo, eles
não podem se desfazer de imóveis. Isso
atrapalha um antigo plano: a venda de
três prédios de apartamentos situados
na Asa Sul de Brasília e do portentoso
imóvel onde funciona o consulado no
Rio de Janeiro - um verdadeiro elefan-
te branco. Quando a capital do Brasil
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era o Rio de Janeiro, o prédio abrigou
a embaixada. Depois, o posto foi redu-
zido a consulado - e o imóvel ficou
subutilizado. Os americanos querem se
desfazer do prédio. Impedidos, deram
o troco. O Departamento de Estado pôs
entraves a projetos da diplomacia bra-
sileira em território americano.

O último deles diz respeito à aquisi-
ção de um conjunto de salas comerciais
em Nova York. Os escritórios sediariam
a chancelaria do Brasil junto à Organi-
zação das Nações Unidas, a ONU. Bra-
sília chegou a liberar o dinheiro para a
compra. Alguns milhões de dólares. Só
que, antes de fechar o negócio, era pre-
ciso obter autorização do governo de
George W. Bush - e essa autorização
nunca veio, numa clara retaliação à pos-
tura do governo brasileiro ante as diatri-
bes da embaixada americana no Brasil.
Como o negócio não saiu do papel, o
Itamaraty foi obrigado a devolver os re-
cursos aos cofres do Tesouro Nacional.
Hoje, a missão junto à ONU funciona
num imóvel alugado, um espaço peque-
no para abrigar os 29 funcionários e o

embaixador Ronaldo Sardenberg. O es-
paço, aliás, é menor ainda se levado em
conta o dinheiro que o governo brasilei-
ro desembolsa pagando aluguel todo
mês. "O que a gente já gastou já dava
para ter comprado o prédio", diz urna
fonte graduada do Itamaraty.

Para piorar as coisas, o Fisco ameri-
cano fechou o cerco aos funcionários
das representações diplomáticas do Bra-
sil em Washington e em outras cidades
daquele país. O coletor de impostos do
tio Sam quer receber mais de US$ 2
milhões de 105 auxiliares administrati-
vos até o dia 20 de fevereiro - quem
não pagar poderá ser indiciado por frau-
de fiscal, um crime que prevê penas
de até cinco anos de prisão e multas
de até US$ 500 mil. Os brasileiros con-
testam a cobrança e querem ganhar
tempo para discuti-la com a receita
americana. Nessa briga,
contudo, o Brasil não
está sozinho: a ação
faz parte de um pla-
no para cobrar im-
postos de funcio-
nários de mais
de 200 países.

E n q u a n t o
não resolve as
picuinhas com
os Estados Uni-
dos, o Itamara-

ty brindou o respeitável público com
uma tola discussão sobre uma certa
doutrina anti-Estados Unidos do gover-
no Lula. Isso, às vésperas da visita do
presidente Bush, prevista para 8 de mar-
ço. O ministro das Relações Exterio-
res, Celso Amorim, rechaçou a exis-
tência dessa doutrina, evocando as cres-
centes relações comerciais entre os dois
países e, claro, as mulheres traidoras e
traídas do impagável autor de A vida
como ela é. "Como é que uma postura
antiamericana pode gerar um interes-
se tão grande sobre o Brasil? Seria
pensar que os EUA são mulheres das
peças de Nelson Rodrigues. E obvia-
mente não é O caso", afirmou em en-
trevista ao jornal O Estado de S.Paulo.
Ato contínuo, seu antecessor, o ex-
chanceler Luiz Felipe Lampreia, acu-
sou-o de dissimular o viés anti-Estados

Unidos do Itamaraty: "O que se
viu foi novamente a prática da
arte da dissimulação, típica do
ministro." As trocas de sopa-
pos não vão alterar em nada

as grandes questões bi-
laterais, como a ten-
tativa de aliança em
torno do etanol, em
plena construção.
Mas fica a pergunta:
onde foram parar as
luvas de pelica? •
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