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Argentinadenovo foradoroteiro

Em visita ao Brasil, primeiro-ministro italiano apóia
tentativa de Lula de destravar negociações da Rodada Doha

ParaProdi,países
ricosdevemdar
‘umpassoatrás’

Tânia Monteiro
BRASÍLIA

O primeiro-ministro da Itália,
RomanoProdi,deurespaldoon-
tem à estratégia do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva de in-
sistir na necessidade de que se-
jam destravadas as negocia-
çõesdaRodadaDohaparabene-
ficiar os países em desenvolvi-
mento. Emvisita oficial ao Bra-
sil, o premiê defendeu que paí-
ses ricos devem dar “um passo
para trás” nas negociações pa-
ra que seja possível um acordo.
Essaquestãovoltaráaserabor-
dada por Lula no encontro que
terá com o presidente George
W. Bush, no próximo sábado,
nos EstadosUnidos.
“AsnegociaçõesdeDohasão
difíceis, complicadas.Épreciso
que possamos trabalhar para
darmos umpasso para trás pa-
ra tornar esteacordopossível”,
declarouProdi, ao ladodeLula,
noPaláciodoPlanalto.“Háane-
cessidade de que todos se me-
xam,porqueanão-soluçãoposi-
tiva de Doha pode prejudicar o
mundo e trair nossos objetivos
políticos.Nãosetrataderetóri-
ca”, reforçouopremiê, insistin-
do que, quando fala em dar um
passo atrás, ele se refere a to-
dos os países, inclusive os da
UniãoEuropéia.
Lula, por sua vez, lembrou

que os dois países estão empe-
nhados no êxito das negocia-

ções. “Temos de corrigir as in-
justiçasdeummodelodelibera-
lizaçãocomercialqueaindanão
trouxe os benefícios, tantas ve-
zes prometidos, para amaioria
dosmembrosdaOMC.”Opresi-
denteacentuouque,poressara-
zão,solicitouoempenhodePro-
di para que “a Itália continue a
atuarnaformulaçãodeumapo-
sição negociadora que leve a
umacordo justo, sobretudo pa-
ra osmais pobres”.
Ao falar sobreosacordosas-

sinados e a necessidade de eles
beneficiaremtambémospaíses

mais pobres, o primeiro-minis-
tro afirmou: “Temos um cami-
nhocomum,masqueprecisase
traduzir em um mundo mais
participativo e igualitário. Os
acordosbilateraisdevemserin-
seridosemquadros”,disse.“Eu
apoiei fortementeestepassode
incluir os países africanos nos
acordos.Oquadroécomplexoe
não podemos deixar que exis-
tam apenas blocos separados
entre si porque, do contrário,
vamosterumaÁfricacompleta-
mente excluída.”
No encontro de ontem, Bra-

sil e Itália assinaram acordo de
cooperação tecnológica para
produção de biocombustível e
memorando de entendimento
para cooperação com tercei-
ros, como aÁfrica, que poderia
produzir biocombustíveis.
Lula afirmou, após falar da

importância da cooperação en-
tre as petrolíferas dos dois paí-
ses (Petrobrás eENI), que a ex-
periência brasileira com o eta-
nol pode servir para a Itália di-
minuirasuadependênciadepe-
tróleo. Em seguida, tratou da
necessidade de que sejam pro-

movidos “projetos trilaterais,
queincorporempaísesmaispo-
bres à revolução do etanol e do
biodiesel”. Para tal iniciativa,
disseopresidente, é preciso ter
“generosidade e grandeza polí-
tica”.“Assim,estaremosgeran-
doriqueza,rendaeempregopa-
ra as pessoas que, se não tive-
rem opção, terão no terroris-
mo,nacriminalidadeounamor-
teprecoceaúnicaalternativa.”
Prodi também defendeu a

ampliaçãodocomércioentreos
dois países. “A integração que
tivemosnosúltimosanoséinsu-

ficienteemrelaçãoàspotencia-
lidades e nossas capacidades”,
disse, acrescentando que há
condições para se desenvolver
comércio muito maior. Na opi-
nião de Lula, mesmo que a cor-
rente de comércio tenha subi-
do,de2003para2006,deR$3,9
bilhõesparaR$6,4bilhões,este
valor “ainda está muito aquém
do que Itália e Brasil podem fa-
zer”. O acordo entre a Petro-
brás e a ENI é para desenvolvi-
mentoconjuntodenovastecno-
logias para a produção de bio-
combustíveis. ●

PARCERIA–Prodi e Lula fechamacordode cooperação tecnológicapara produçãodebiocombustível

DIPLOMACIA

●●● Opresidente daArgentina,
Néstor Kirchner, tornou-se nos
últimos anos uma espécie de polí-
tico que repele presidentes e pri-
meiros-ministros doPrimeiro
Mundo. O últimoa passar pela
América Latina e evitar aArgenti-
na foi o premiê italiano, Romano
Prodi, que ao chegar aoBrasil nes-
ta semana denominou o País de
“eixo da região”.
ParaProdi, não seria convenien-

te passar pela Argentina, país que
deu o calote em500mil peque-
nos investidores italianos –amaio-
ria aposentados – que possuíam
títulos da dívida argentina. DoBra-
sil ele seguiu para oChile.
Em2004, o russoVladimir Pu-

tin tambémvisitou oBrasil e o
Chile e driblou aArgentina.
Há poucas semanas, foi a vez

deGeorgeW.Bush. Durante o
tour do presidente dos EUAà
América Latina, Kirchner recebeu
o venezuelanoHugoChávez, que
numestádio portenho vociferou
contraBush. Na semana passada,
NicholasBurns, terceiro na hierar-
quia doDepartamento deEstado,
declarou que o governo america-
no considerou “incorreta” a visita
deChávez aKirchner naquela oca-
sião.
Os principais habitués daCasa

Rosada, desde2005, foramChá-
vez e o bolivianoEvoMorales.●
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