
CONDOLEEZZA RICE JÁ FOI COGITADA COMO POSSÍVEL
candidata à Vice-Presidência na chapa do republicano John
McCain. Depois de construir a fama de mulher mais poderosa do

mundo, alicerçada nas guerras do presidente George W. Bush, ela tem
se dedicado a mudar a imagem. Elegante no trato e na apresentação,
encampou o discurso da paz e da justiça social. Na semana passada, veio
ao Brasil assinar acordos de combate à discriminação e de promoção dos
biocombustíveis. Acabou por tratar, também, de temas como a guerrilha
colombiana e os arroubos do presidente venezuelano, Hugo Chávez.

ÉPOCA - O Brasil deveria exercer
maior liderança na América do Sul?
Condoleezza Rice - O Brasil já é bastante
ativo em toda a América Latina. Os
Estados Unidos prezam e valorizam
a relação com o Brasil, até porque
acreditamos que, aqui na região, há
muitas coisas que podemos fazer juntos.
Eu citaria, por exemplo, a questão dos
biocombustíveis. Essa é uma área que
oferece várias oportunidades para ajudar
os países a alcançar independência
energética e reduzir sua dependência
de combustíveis fósseis. Acho que todos
enxergam o Brasil como líder regional,
além de uma boa e forte democracia.

- Mas o álcool brasileiro conti-
nua enfrentando barreiras no mercado
americano. Não é uma contradição?
Condoleezza - As tarifas não serão
revistas por enquanto. Isso pode ser
revisto mais tarde. Por ora, as tari-
fas continuarão porque precisamos
desenvolver tecnologias, precisamos
desenvolver os relacionamentos, os
mercados para, só então, decidir
aonde poderemos chegar.

ÉPOCA - O presidente da Venezuela,

Hugo Chávez, insiste em tratar os EUA
como inimigos. Isso é recíproco?
Condoleezza - Sempre tivemos um
bom relacionamento com a Venezuela.
Temos uma ampla política para a
América Latina, na qual defendemos
justiça social, crescimento econômico
e desenvolvimento. Defendemos
igualdade de gênero e raça. Essa é
nossa agenda positiva. Os EUA não
têm inimigos na América Latina.

ÉPOCA - Chávez é uma ameaça à estabi-
lidade e à paz na América do Sul?
Condoleezza - Algumas ações da Vene-
zuela são questionáveis. Nós observa-
mos cuidadosamente, mas não quere-
mos prejudicar nosso relacionamento.
Não fazemos exames sobre ideologias.
Estamos absolutamente preparados para
lidar com países de esquerda e de direita.

- Há quem considere a aliança
dos EUA com a Colômbia um fator de ins-
tabilidade regional. A presença america-
na na Colômbia é realmente necessária?
Condoleezza - Os EUA e a Colômbia têm
trabalhado juntos, desde a gestão de Bill
Clinton, no sentido de ajudar a Colôm-
bia a lidar com os ataques terroristas,
ataques esses que são, essencialmente,
uma guerra. Em 2000, muitas pessoas se
referiam à Colômbia como um Estado
falido. Isso não seria bom nem para eles
nem para a região como um todo. Havia
bombardeios constantes em Bogotá, se-
qüestros... A Colômbia é outro país hoje.
Está mais segura, desenvolvendo-se eco-
nomicamente. Agora, a Colômbia e os
EUA têm um acordo de livre-comércio,
que nós queremos ver ratificado mais
rapidamente em nosso Congresso. Acho
que todo o trabalho que temos feito na
Colômbia tem sido benéfico para o país,
para os cidadãos colombianos e também
para a região.

ÉPOCA - Muitos países latino-ameri-
canos, inclusive o Brasil, são governa-
dos por partidos de esquerda que se
recusam a classificar as Farc como uma
organização terrorista. É um problema?
Condoleezza - Os EUA classificam as
Farc como um grupo terrorista. Eu diria
simplesmente: veja o comportamento
delas. Para mim, seqüestrar pessoas e
ferir civis é terrorismo. Matar pessoas
inocentes é inaceitável. Os países
precisam proteger seus cidadãos.
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ÉPOCA - Os EUA sempre estiveram
diretamente envolvidos nas
crises latino-americanas. A mais
recente, entre Equador, Colômbia
e Venezuela, foi solucionada sem
intervenção de Washington. A influência
americana está diminuindo?
Condoleezza - Acho que é o oposto. Os
EUA cresceram fortemente nas soluções
regionais. Mas, ao mesmo tempo, por
que as nações sul-americanas não
poderiam assumir o comando nessa
situação? Os EUA não têm de estar na
liderança de tudo. De todo modo, eu
sei que nossos representantes na OEA
(Organização dos Estados Americanos)
trabalharam ativamente para o desfecho
dessa crise. A situação foi muito bem

administrada pelos líderes locais,
incluindo o presidente Lula.

- O crescimento dos investimen-
tos chineses e europeus tem sido visto
como um sintoma de que os EUA estão
perdendo espaço. O interesse americano
pela América Latina diminuiu?
Condoleezza - Não. Eu sempre sugiro
que as pessoas olhem para esses núme-
ros. Os EUA têm importantes parceiros
comerciais, garantem um forte fluxo de
investimentos diretos e sempre terão
uma fatia importante desse mercado.
Além disso, nós também atuamos
politicamente. O presidente Bush esteve
várias vezes na região para tratar de par-
cerias com democracias como o Brasil.

Os EUA dobraram a assistência externa
à América Latina durante o mandato
do presidente Bush. Não acredito que al-
guém vá nos substituir tão rapidamente.
Buscamos mercados abertos, onde todos
podem competir livremente. Os EUA
competem igualmente na Ásia, e muito
bem na Europa também. Somos globais.

- Os EUA são constantemente
citados como parte possivelmente
interessada na internacionalização da
Amazônia. Isso é verdade?
Condoleezza - Mentira. O Brasil é um país
abençoado com esses recursos naturais
grandiosos. Qualquer pessoa no mundo
quer vê-lo protegido, e todos querem vê-
lo desenvolvido. Nós trabalharemos com
o Brasil de todas as formas. Essa história
de internacionalizar a Amazônia é um
falso rumor. Os EUA não defendem a
internacionalização da Amazônia.

- O próximo presidente dos EUA
será ou o republicano McCain, ou o primei-
ro negro ou a primeira mulher a governar o
país. Que alternativa a emociona mais?
Condoleezza - (Gargalhadas.) Ah, não, eu
não vou contar o meu voto para vocês.
O bacana de tudo isso é que os EUA se
abriram depois de uma longa história de
profunda discriminação. Mas, quando
os americanos forem votar, farão as
mesmas perguntas que têm sido feitas
para todos os outros candidatos que
esse país já teve. Essa pessoa partilha dos
meus valores? Vai buscar políticas do
meu interesse? Eu confio nela? E acredi-
to que o melhor de tudo isso é que essas
questões transcendem gênero e raça.
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Text Box
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