
EUA não precisam e não devem tutelar a AL, diz Amorim  
 
O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse ontem que "não é desejável" nem 
"possível" que os Estados Unidos retomem a hegemonia na América Latina. A declaração foi 
dada na véspera da Cúpula da América Latina (AL) e Caribe sobre Integração e 
Desenvolvimento (Calc), encontro inédito que reúne hoje e amanhã, neste balneário da Bahia, 
representantes de 33 países das duas regiões. Ela confirma o tom de independência em 
relação aos EUA que o governo brasileiro, idealizador da cúpula, quer dar à reunião, que se 
realiza a pouco mais de um mês da posse do novo presidente americano Barack Obama.   
 
O chanceler brasileiro rechaçou a "tutela" americana nos assuntos do continente. "Queremos 
ter uma boa relação com os EUA? Sim, queremos, mas é bom que eles vejam que temos 
mecanismos também de integração que não dependem de uma tutela externa", declarou Celso 
Amorim em entrevista coletiva. "É inacreditável que, em 200 e tantos anos de independência, 
a AL, quando tem que ter uma reunião internacional, tenha que ter os EUA ou a União 
Européia ou o rei da Espanha ou o presidente Portugal."   
 
A Calc foi idealizada para apresentar o Brasil como um protagonista no cenário internacional. A 
cúpula exclui apenas dois países das Américas Estados Unidos e Canadá e inclui Cuba, nação 
que, por causa da oposição americana, nunca foi convidada a participar da Cúpula das 
Américas, iniciativa lançada pelos EUA em 1994 e que tinha como principal objetivo criar a 
Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Na avaliação irônica de um experiente diplomata 
brasileiro, a Calc é a Alca sem os EUA e também sem o livre-comércio.   
 
Indagado sobre como via o fato de os americanos terem perdido a hegemonia na América 
Latina e se eles teriam interesse em retomá-la, o chanceler foi direto. "Acho que eles não 
querem, acho que não é desejável e acho que não é possível", afirmou. "Isso não quer dizer 
que você não possa ter uma relação muito boa com os EUA", acrescentou.   
 
Trinta chefes de Estado, além do anfitrião Luiz Inácio Lula da Silva, confirmaram presença para 
a reunião de hoje. Apenas Alvaro Uribe, presidente da Colômbia, e Alan Garcia, do Peru, não 
virão. O primeiro, segundo Amorim, porque foi obrigado a permanecer no país por causa de 
um desastre natural. Quanto ao segundo, o chanceler disse apenas que não pode julgar sua 
agenda internacional. "A AL e o Caribe estão dando uma grande demonstração de maturidade, 
envolvendo governos de todos os matizes ideológicos, que têm em comum o desejo de 
integrar a região. É muito bom também que sejamos capazes de tratar dos nossos problemas, 
nós, que somos países em desenvolvimento dessa parte do mundo. Tratar entre nós."   
 
Amorim disse que a cúpula não foi agendada para ocorrer antes da posse do novo presidente 
dos Estados Unidos. Segundo ele, ela já estava sendo preparada antes que se soubesse quem 
venceria a eleição americana. "Vamos nos reunir com o presidente Obama no início de abril, 
em Trinidad e Tobago, durante a Cúpula das Américas", informou.   
 
Mais uma vez, o chanceler brasileiro manifestou ceticismo quanto às negociações multilaterais 
de comércio no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). "A OMC não morreu, mas 
entrou em estado de hibernação, então, não há muito o que discutir", observou. "É como um 
urso que se enfia numa gruta, não respira por aparelhos, mas está em estado de hibernação." 
E ironizou: "Vamos ver se quando passar esse inverno no hemisfério Norte... Não sei quando é 
que se considera o fim do inverno, se é em 20 de janeiro (posse de Obama), se é em Davos 
(no Fórum Econômico Mundial, que acontece na última semana de janeiro). Em algum 
momento passará e aí nós vamos voltar a falar da OMC."   
 
Além da reunião da Calc, ocorrerão entre hoje e amanhã mais três reuniões de cúpula 
lideradas pelo Brasil a 36ª Cúpula do Mercosul, o encontro do Grupo do Rio (convocada para 
incluir Cuba no grupo) e a Unasul, que reúne os países da América do Sul. O protagonismo 
brasileiro nessas cúpulas pode ser prejudicado por países vizinhos que vêm acumulando 
contenciosos com o Brasil nos últimos meses e anos.   
 



O governo do presidente Rafael Correa, do Equador, recorreu a uma corte de arbitragem 
internacional para suspender o pagamento de uma dívida de US$ 243 milhões com o BNDES. 
No último fim de semana, o país declarou moratória no pagamento de sua dívida externa e já 
obteve solidariedade de países vizinhos, entre eles, o Paraguai e a Venezuela. As relações 
entre os governos brasileiro e equatoriano estão estremecidas e, nos últimos dias, o chanceler 
Celso Amorim elevou o tom de suas declarações sobre o assunto, depois de ter chamado de 
volta a Brasília o embaixador brasileiro naquele país.   
 
"O Brasil não pode deixar de defender seus interesses. Não se trata nem só de interesse, mas 
de defender legalidades de certas situações", disse ontem o chanceler brasileiro. Segundo ele, 
o governo de Quito tem dados sinais de que quer reabrir o diálogo. Os encontros de cúpula 
não tratarão do assunto, mas a tendência é que o presidente Lula chame Correa para uma 
reunião bilateral.   
 
Já o governo do presidente Fernando Lugo, do Paraguai, quer que o Brasil reconsidere uma 
dívida de US$ 19 bilhões de sua parte na binacional Itaipu. Também nesse caso, o chanceler 
Celso Amorim considerou "inaceitável" a proposta do vizinho e sócio do Mercosul. Lula também 
deve chamar Lugo para uma conversa durante a cúpula na Bahia.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 dez. 2008, Primeiro Caderno, p. A16. 


