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NACIONAL

Ao falar ao ‘Estado’ e a outros 4 veículos latino-americanos, presidente faz crítica direta ao modelo ‘bolivariano’

Presidentenegafatia
dareceitaaEstados
MasLulaacenacomalíviopara
dívidasduranteencontrocom
governadoresqPÁG.A10

●●● “Acredito
que, se o Estado
tenta conduzir a
economia, acaba
trazendomais
miséria e reduzindo
as oportunidades”

●●● “Umpresidente
precisa ficar
lembrando que a
pobreza na
vizinhança é
problemanosso”

●●● “Reconheço que
até as pessoas
sentiremamelhora
emseubolso
haverá frustração
comas formas
de governo”

●●● “Transição não
significamudar de
uma figura para
outra,mas
de um tipo de
governo para um
tipo diferente”

●●● “Opovo
sofridoda ilhadeve
decidir seudestino,
quenãodeve ser
decididoporque
alguémé irmão
dealguém”

Patrícia Campos Mello
CORRESPONDENTE
WASHINGTON

Brasil e Estados Unidos de-
vem trabalhar juntos para dis-
seminar a tecnologia de etanol
na América Latina e reduzir a
dependência de petróleo na re-
gião. Essa é a mensagem que o
presidente dos Estados Uni-
dos, George W. Bush, trará ao
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva quando chegar ao Brasil.
“Reduzir a dependência do pe-
tróleo vai aumentar a seguran-
ça econômica da região – e nós
queremos que nossos amigos e
vizinhos sejam prósperos”, dis-
se Bush em entrevista aoEsta-
do e a outros quatro veículos
de comunicação de países in-
cluídos no giro latino-america-
no que inicia amanhã.
No encontro com os jornalis-
tas, na Casa Branca, o presi-
dente americano aparentou
confiança ao falar da viagem,
mas deixou entrever que não
há só “amigos” hoje na região.
Criticou o modelo “bolivaria-
no” do presidente venezuela-
no, Hugo Chávez, dizendo que
leva à pobreza, e fez pouco dos
ares de mudança em Cuba.
“Acredito firmemente que em-
presas estatais são ineficien-
tes e vão causar mais pobreza;
se o Estado tenta conduzir a
economia, ele acaba trazendo
mais miséria e reduzindo as
oportunidades”, disse, numa
referência à Venezuela. “Tran-
sição não significa mudar de
uma figura para outra, mas
sim transição de um tipo de go-
verno para um tipo diferente
de governo”, afirmou, ao falar
da substituição de Fidel Cas-
tro por seu irmão, Raul.

Em outros momentos, Bush
mostrou franqueza incomum
em presidentes. “As pessoas
não deveriam dar como certo
que os Estados Unidos que-
rem fechar acordos de livre-co-
mércio. Na realidade, há um
forte protecionismo nos
EUA”, admitiu, quando ques-
tionado sobre as chances de as-
sinar acordo bilateral de co-
mércio na passagem pelo Uru-
guai. Nessa área, as declara-
ções do presidente americano
foram uma ducha de água fria
nos uruguaios – e, na mesma
medida, uma boa notícia para
o presidente Lula, que tem se
esforçado para manter o vizi-
nho no Mercosul.
O titular da Casa Branca
também não escondeu o estra-
nhamento que sentiu no pri-
meiro contato com o presiden-
te Lula, no Salão Oval. “Não sa-
bia o que esperar quando ele
veio”, afirmou, observando
que a reputação do ex-sindica-
lista o havia precedido. Hoje,
Bush vê emLula um aliado – in-
clusive para conter a expansão
da influência chavista e fazer
avançar a Rodada Doha. Uma
vez que o Congresso america-
no está dificultando a aprova-
ção dos acordos bilaterais de
comércio, como os negociados
com Panamá, Colômbia e Pe-
ru, Bush aposta alto na Roda-
da Doha. Um avanço na nego-
ciação multilateral para discu-
tir o comércio mundial pode in-
clusive ajudar o presidente a
arrancar do Congresso a reno-
vação do chamado “fast track”
– mecanismo que permite ao
Executivo negociar acordos co-
merciais sem emendas dos con-
gressistas. “Minhas discus-
sões com o presidente Lula so-

bre a Rodada Doha serão mui-
to importantes. Uma rodada
Doha bem-sucedida será o pro-
grama de redução de pobreza
mais eficiente do mundo.”
A seguir, os principais tre-
chos da entrevista com o presi-
dente americano, na qual o Es-
tado esteve acompanhado de
Daniel Rodriguez, do El País
(Uruguai), Carlos Galan, do El
Tiempo (Colômbia), José Díaz-
Briseño, do La Reforma (Méxi-
co) e Edward Smith, do Prensa
Libre (Guatemala):

Existe uma percepção de que um
dosobjetivosdesuaviagemàAmé-
ricaLatinaéestreitar relaçõescom
ospaísesconsideradosamigosdos
Estados Unidos. O que o sr. acha
da disseminação do chamado mo-
deloalternativodedesenvolvimen-
to, proposto pelo presidente Hugo
Chávez,daVenezuela, quepregaa
nacionalização de empresas e
maior interferência do governo na
economia? Nesse contexto, qual
seria o papel doBrasil na região?
Eu acredito firmemente que
empresas estatais são inefi-
cientes e vão levar a mais po-
breza. Eu acredito que, se o Es-
tado tenta conduzir a econo-
mia, ele acaba trazendo mais
miséria e reduzindo as oportu-
nidades. Portanto, os Estados
Unidos levam à região uma
mensagem de livre mercado e
governo aberto.
O objetivo da minha viagem

é relembrar ao povo da Améri-
ca Central e da América do
Sul que os EUA estão compro-
metidos com o fortalecimento
dos indivíduos, para que eles
possam desenvolver o poten-
cial que lhes é dado por Deus.
Gostaria de citar algumas esta-
tísticas. Desde que assumi a

Presidência, a assistência bila-
teral para a região dobrou, de
US$ 800 milhões para US$ 1,6
bilhão. Eu digo isso porque é
muito importante relembrar à
minha população sobre a im-
portância de continuar a ser
generoso em nossa vizinhança.
Se você está interessado

em paz, você precisa estar inte-
ressado em prosperidade e es-
perança. Nossa presença na re-
gião às vezes é muito silencio-
sa, mas é muito efetiva. E a
principal meta da viagem é di-
zer às pessoas que nós leva-
mos a região e seus problemas
muito a sério e temos um bom
histórico nisso. Vamos deixar
que outros façam a propagan-
da sobre o que acreditam ser a
melhor maneira de agir. Va-
mos deixar que outros venham
e expliquem que seu ponto de
vista faz sentido. Tudo o que
eu posso dizer é que o sistema
de governo e de economia que
os EUA promovem é justo.
Agora, eu reconheço que,

até as pessoas sentirem a me-
lhora em seu bolso, haverá
frustração com as formas de
governo. Mas isso não signifi-
ca que se deva reverter para
um modelo que não funciona.

NoUruguai,Chávezvemmantendo
umapolíticade investimentoseas-
sistênciafinanceira.Eletambémes-
tá indopara aArgentina nomesmo
dia em que o sr. estará noUruguai,
para promover protestos em Bue-
nosAires.Oqueosr. achadisso?
Eu vou paramuitos lugares on-
de há protestos. E minha rea-
ção é: eu amo a liberdade e o di-
reito de as pessoas se expressa-
rem. Eu trago uma mensagem
de boa vontade para o Uruguai
e a região, uma mensagem de:

“Vamos achar pontos comuns
para trabalharmos juntos”. Vo-
cês precisam entender que,
num país com tendências isola-
cionistas como o nosso, onde
as pessoas às vezes dizem “isso
não é problemameu”, umpresi-
dente precisa ficar lembrando
a todo momento que a pobreza
na vizinhança é problema nos-
so. Então esta viagem me dá a
oportunidade de apontar os su-
cessos e os desafios na região,
de maneira que o povo ameri-
cano continue engajado.

QualéopapelquepaísesdaAméri-
ca Latina , como o Brasil, devem
ter na transição democrática em
Cuba?
Espero que nós juntos possa-
mos insistir que transição não
significa mudar de uma figura
para outra, mas, sim, transi-
ção de um tipo de governo pa-
ra um tipo diferente de gover-
no. Essa certamente será a po-
sição dos EUA. Nós acredita-
mos que o povo cubano deve
decidir sobre o seu futuro.
Achamos que o povo sofri-

do da ilha deve decidir seu des-
tino, que seu destino não deve
ser decidido porque alguém é
irmão de alguém. Vamos ver
quando, quanto tempo ele per-
manece na Terra, essa é uma
decisão que será feita por
Deus Todo-Poderoso. Mas,
quando isso acontecer – vocês
sabem, Fidel Castro pode vi-
ver, não sei quanto tempo ele
vai viver –, mesmo assim acho
que o sistema de governo que
ele impôs ao povo não deve so-
breviver, se for isso que o povo
decidir. ●

†A entrevista continua na pági-
na seguinte

ENTREVISTA

VISÃO–“Nossapresençana
região às vezes émuito
silenciosa,masmuito efetiva”

DIPLOMACIAq AvisitadeBush

ERIC DRAPER

GeorgeW.Bush,presidentedosEUA

Bushdizqueestatismode
Chávezempobreceregião
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●●● “Os EUA e o
Brasil podem
trabalhar juntos
para compartilhar
tecnologia com
países da região”

●●● “Esperomanter
relação construtiva
comoUruguai, sem
pressionar além
dopoliticamente
factível’

●●● “Lula e eu vamos
falar sobre a
Rodada Doha para
determinar se as
negociações podem
avançar”

●●● “Lula não sabia o
que esperar quando
veio ao Salão Oval.
E eu também não
sabia o que esperar
quando ele veio”

●●● “Demanda da
China por petróleo
pode afetar a
habilidade das
pessoas da AL de
guardar dinheiro”

Chávezfaráatoanti-BushemBuenosAires

●●● “Nãodeveriam
dar comocerto que
osEUAquerem
fechar acordos de
livre comércio. Há
forte protecionismo”

Venezuelano convidou Evo Morales e Rafael Correa para protesto

Umaconversacom‘JorgeDoblevê’

Segundo presidente, não se deve dar como certo que seu país quer fechar acordos de livre comércio

●●● “Prosperidade da
região é importante
para nós: queremos
quenossos amigos
e vizinhos sejam
prósperos”

ENCONTRO–Bushcomos jornalistas: “Umamaneira depromover prosperidade é estabelecendoumcomérciomundial livre e justo”

●●● “Nós nos
protegemosde
ataques e acredito
que o inimigo quer
voltar a atacar a
América”

●●● “Nós dois
representamos
países influentes
e podemos
trabalhar juntos
para atingir
objetivos comuns”

WASHINGTON

Qual é a importância do desen-
volvimento do mercado de eta-
nol na América Latina, em ter-
mos econômicos e geopolíti-
cos? Como essa cooperação vai
fortalecer as relações entre Bra-
sil e EUA?
Em primeiro lugar, as rela-
ções entre Estados Unidos e
Brasil são muito fortes. Eu
me lembro do primeiro encon-
tro com o presidente Lula.
Ele não sabia o que esperar
quando veio ao Salão Oval. E
eu, francamente, também não
sabia o que esperar quando
ele veio. Você sabe, as pes-
soas têm reputações que as
precedem na vida. Apesar dis-
so, depois de passarmos um
curto período de tempo jun-
tos, nós nos demos conta de
que compartilhamos as mes-
mas preocupações, particular-
mente em relação aos pobres.
E nós dois representamos paí-
ses grandes, influentes, e po-
demos trabalhar juntos para
atingir objetivos comuns.
Um desses objetivos é pro-

mover os direitos humanos e a
lei, a sociedade civil que forta-
lece os indivíduos. Nós acredi-
tamos que o governo deve
prestar contas ao povo e o po-
vo deve ter a última palavra so-
bre o destino do governo. Nós
viemos de tendências políticas
diferentes, eu admito. Mas,
apesar disso, quando escuta-
mos de forma cuidadosa, acha-
mos objetivos comuns. E isso
nos permite trabalhar de for-
ma prática para abordar pro-
blemas significativos.
Um desses problemas é o

comércio. O presidente Lula e
eu vamos falar sobre a Roda-
da Doha para determinar se
podemos ou não fazer as nego-
ciações avançarem de uma
forma construtiva, que benefi-
cie nossas nações e, igualmen-
te importante, beneficie os po-
bres do mundo. A melhor ma-
neira de reduzir a pobreza é
promovendo prosperidade. E
uma maneira de promover
prosperidade é estabelecendo
um comércio mundial livre e
justo.
A outra área é mudar a ma-

neira como usamos energia.
Na minha última viagem ao
Brasil, fui informado detalha-
damente sobre a capacidade
do País de usar suas maté-
rias-primas para desenvolver
uma grande indústria de eta-
nol. E fiquei impressionado
com o progresso feito pelo
Brasil. Agora volto ao Brasil
com uma forte agenda domés-
tica para o etanol, por causa
dos padrões obrigatórios que
eu anunciei, de que os EUA
vão consumir 35 bilhões de
galões (o equivalente a 132,5 bi-
lhões de litros; o Brasil produz
hoje 17,4 bilhões de litros
anuais, o equivalente a 13% des-
sa previsão).

As implicações políticas
disso são profundas, porque
nós vamos nos tornar menos
dependentes de petróleo, o
que é bom para a segurança
nacional, e isso nos ajudará a
sermos bons representantes
do meio ambiente. Eu acredi-
to que os EUA e o Brasil po-
dem trabalhar juntos para
compartilhar tecnologia com
outros países da região, tor-
nando-os menos dependentes
de petróleo. Isso é importante
porque a dependência do pe-
tróleo expõe as economias aos
caprichos do mercado. Se a
demanda da China continuar
crescendo e não houver eleva-
ção correspondente na oferta
mundial, isso afetará a habili-
dade das pessoas da América
Latina de guardarem dinhei-
ro, porque o preço da gasolina
subirá. Portanto, reduzir a de-
pendência do petróleo vai au-
mentar a segurança econômi-
ca da região. E a prosperida-
de da região é importante pa-
ra os EUA: queremos que nos-
sos amigos e vizinhos sejam
prósperos.

Recentemente, o Uruguai e os
Estados Unidos assinaram um
acordo-quadro de investimen-
tos e comércio. O sr. acredita
que os dois países podem avan-

çar para um acordo de livre co-
mércio? Isso levando-se emcon-
ta que, dentro do governo uru-
guaio, há divergências sobre o
assunto e o presidente Tabaré
Vásquez disse há alguns dias,
em um discurso, que seu gover-
no é antiimperialista....
Antiimperialista? Que bom.
Espero que ele defina meu go-
verno como pró-liberdade.
Mas voltando ao tema do co-
mércio: em primeiro lugar, há
divergências dentro do meu
próprio governo. As pessoas
não deveriam dar como certo
que os EUA querem fechar
acordos de livre comércio. Na
realidade, há um forte prote-
cionismo nos EUA. Então,
vou ao Uruguai como forte de-
fensor do comércio, mas en-
tendo que há sensibilidades lo-
cais. Portanto, espero que con-
sigamos manter o que tem si-
do uma relação construtiva
com o Uruguai, sem pressio-
nar muito além do que é politi-
camente factível. Em relação
às descrições dos EUA, quero
lembrar ao presidente que
nosso país é generoso, clemen-
te e que acredita na paz. Mas
nós nos protegemos de ata-
ques e acredito que o inimigo
quer voltar a atacar a Améri-
ca. ● PATRÍCIA CAMPOS MELLO,

CORRESPONDENTE

Marina Guimarães
CORRESPONDENTE
BUENOS AIRES

O presidente da Venezuela,
HugoChávez,convidouoscole-
gas Rafael Correa, do Equa-
dor, e EvoMorales, da Bolívia,
para participar do ato anti-
Bush que prepara em Buenos
Aires, com o apoio do argenti-
no Néstor Kirchner. Chávez
quermostrarsua influênciana
região e disputar a atenção
comopresidentenorte-ameri-
canoGeorgeW.Bush, durante
sua visita aos países latino-
americanos.
Quando Bush colocar o pé
no outro lado do Rio da Prata,
onde se reunirá com o presi-
dentedoUruguai,TabaréVáz-
quez,Chávez estará emumes-
tádio de futebol portenho em
ato público, amparado pelos

“piqueteiros” (desemprega-
dos que recebem subsídios do
governo argentino).
Também apóiam o protesto
de Chávez alguns organismos
de direitos humanos, como as
Mães daPraça deMaio. Os de-
talhes da ação de Chávez fo-
ram fechados nas últimas ho-
rasparaqueovenezuelanobri-
lheemumdeseuspapéisprefe-
ridos: o de inimigo público nú-
mero 1 de George W. Bush na
América Latina.
Na sexta-feira, a partir das
18horas,ovenezuelanoexerce-
rá sua retórica antiimperialis-
ta para uma platéia estimada
entre 30 mil e 40 mil pessoas,
calculaLuisD’Elía,umlíderpi-
queteiroque temestreito rela-
cionamento comChávez.
As embaixadas do Equador
e da Bolívia não confirmaram
a presença de Correa e Evo,

masosorganizadoresdoeven-
to garantem que eles foram
convidados. Kirchner limita-
se a apoiar o “amigo Chávez”,
mas sem comparecer ao ato.

AMIGOS
Esta será a terceira vez que
Kirchner permite a Chávez

realizar protestos públicos
contraBush.Aprimeira foi em
Mar del Plata, durante visita
do presidente americano para
participardaCúpuladasAmé-
ricas, em novembro de 2005,
quando o venezuelano organi-

zouumapasseataeaanticú-
pula. A segunda foi emCór-
doba, no ano passado, por
ocasião da reunião de cúpu-
la do Mercosul, ocasião em
que Chávez encabeçou um
atoparaleloaoevento, ao la-
do do presidente de Cuba,
Fidel Castro.
Nas duas oportunidades,
a Casa Rosada emprestou
todoo apoio logístico àsma-
nifestações, mas Kirchner
evitou aparecer em ambas.
Fontesdaorganizaçãodo
evento revelaram que Chá-
vez desembarcará em Bue-
nos Aires com cerca de 300
militares do Exército Boli-
variano, responsáveis por
sua segurança. O presiden-
tevenezuelanochegaráàca-
pital da Argentina amanhã
e,nasextademanhã,assina-
rá acordos comKirchner. ●

DIPLOMACIAq AvisitadeBush

ERIC DRAPER

Kirchner já havia
permitido outras
manifestações de
Chávez

●●●Seu nome é GeorgeW. Bush e
ele é o presidentemais poderoso
domundo. Mas pode chamá-lo
de Jorge, Jorge Doblevê (George
W emespanhol). Assim informou
o líder dos Estados Unidos ao jor-
nalistamexicano José Díaz-Bri-
seño, a quem ele prontamente
apelidou de Joe. Bush adora in-
ventar apelidos.

Com essa e outras piadinhas,
o presidente norte-americano
deixou o climamais leve na impo-
nente Sala Roosevelt, na Casa
Branca, onde recebeu a jornalis-
ta do Estado e seus colegas do
México, Uruguai, Guatemala e
Colômbia . Na parede, quadros
retratando antecessores famo-
sos, como Franklin Delano Roose-
velt e Theodore Roosevelt. No
centro damesa, um relaxado
Bush, de pernas cruzadas. Um
presidente que ia escorregando
na cadeira à medida que a entre-
vista ia transcorrendo.

"Você vai cobrir meu discurso
de forma objetiva? Claro que vai,
né?", brincouBush com um jorna-
lista que ia fazer uma reporta-
gem sobre seu discurso à tarde.

Pouco antes de o presidente
americano chegar, passou pela

sala a eminência parda do gover-
no: Karl Rove. Aquele que ficou
conhecido como o arquiteto da
guerra do Iraque andava tranqüi-
lamente, levando seu copo de
cafématinal.

Antes de Bush entrar, um co-
peiro veio e deixou um copo com
água para ele. Só para o presiden-
te. Especulações na sala: será
que alguém prova a água antes
de ele beber?

LogoBush chegou, acompa-
nhado de auxiliares, entre eles
Stephen Hadley, assessor para
Assuntos de Segurança Nacional.
Hadley semanteve sério o tempo
inteiro. Quando Bush respondeu
à pergunta sobre os protestos
que serão promovidos por Chá-
vez emBuenos Aires, ele sorriu.

Foram45minutos, muitos sor-
risos, gestos e incontáveis pala-
vras em espanhol. Bush sorriu
até quando veio a “universal per-
gunta sobre Castro”, como ele
chamou a indagação infalível so-
bre o líder cubano Fidel Castro.
“Vamos ver”, disse Bush em es-
panhol, “quanto tempo ele vai
permanecer sobre a terra. Isso é
Deus Todo-Poderoso quem vai
decidir.” ● P.C.M.

‘HáumforteprotecionismonosEUA’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 mar. 2007. 1º Caderno, p. A4 e A5.




