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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou ontem o uso do protecionismo como uma 
solução para enfrentar a crise financeira internacional. O discurso presidencial vai de encontro 
à opinião dos 27 líderes de nações europeias, que participaram ontem de uma reunião de 
cúpula extraordinária em Bruxelas. Lula defendeu ainda a normatização do Sistema Financeiro 
Internacional e a reabertura das negociações da Rodada de Doha.  
 
"Não temos o direito de aceitar o protecionismo como solução para essa crise. Pode ser que 
uma ou outra empresa esteja a exigir de nós maiores cuidados internos, mas o protecionismo 
certamente levará ao aprofundamento da crise. Se os americanos se fecharem, se a Europa se 
fechar, se o Brasil se fechar, a crise ganhará uma dimensão muito maior e aí, ao invés de 
solução, nós poderemos ter o caos", afirmou, durante a recepção ao primeiro-ministro do 
Reino Unido dos Países Baixos, Jan Peter Balkenende, realizada na manhã de ontem, na sede 
da Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp), na capital 
paulista. 
 
Lula pediu o apoio de Balkenende e de outros líderes europeus para iniciar uma discussão 
política sobre a normatização do sistema financeiro internacional, durante a próxima reunião 
do G-20, marcada para 2 de abril, em Londres.  
 
O presidente voltou a reafirmar a solidez da economia nacional. "O dado concreto é que aqui 
no Brasil nós temos o exemplo de solidez do sistema financeiro, calçado nos bancos públicos 
que cuidam da agricultura, saneamento básico e dos projetos de desenvolvimento. O BNDES 
[Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal, que, juntos, representam quase 50% de todo o crédito disponível no 
Brasil, são uma segurança que nos permite olhar para o resto do mundo e dizer que, embora 
não sejamos tão ricos, estamos mais seguros que outros países", afirmou. 
 
Sobre Doha, Lula afirmou que não existem mais empecilhos para sua finalização. "Do ponto de 
vista financeiro, a Rodada de Doha foi quase concluída. Acontece que tivemos eleições nos 
Estados Unidos, teremos eleições na Índia no próximo mês e isso pesou. Agora não tem nada 
mais que possa impedir. Estou convencido que a Rodada de Doha é uma decisão mais política 
do que econômica", afirmou. 
 
O holandês concordou com as posições de Lula sobre o protecionismo e garantiu que estará 
junto do presidente brasileiro no encontro do G-20.  
 
O primeiro-ministro visitou o Brasil acompanhado de uma comitiva composta por ministros e 
representantes de 70 empresas.  
 
Desemprego e aviação 
 
Lula afirmou que acredita que o País terminará 2009 com um saldo positivo no balanço dos 
empregos. "No final do ano, o número de empregos será maior", disse. De acordo com Lula, o 
pior período será esse primeiro trimestre. 
 
Lula afirmou que o corte na Embraer 4,2 mil funcionários, cerca de 20% da força de trabalho 
da empresa, medida atualmente suspensa devido a uma decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) de Campinas é um caso excepcional, uma vez que 90% da produção eram 
voltados ao mercado externo, e que o governo estuda formas de resolver o problema da 
aviação regional do Brasil.  
 
"O desafio é pensar como usar os aviões da Embraer em voos regionais. Não podemos nem 
nos queixar das empresas [estrangeiras] que cancelaram pedidos, pois as empresas brasileiras 
não compram aviões da Embraer", afirmou. "É importante que não comparemos o desemprego 
do Brasil com o que está acontecendo em outras partes do mundo. Não temos crise 
generalizada no Brasil", completou o presidente. 



 
MST 
 
O presidente Lula negou a existência de uma crise institucional entre os Poderes Executivo e 
Judiciário motivada pelas críticas do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar 
Mendes, à onda de invasões dos sem-terra no carnaval.  
 
Mendes disse que o repasse de recursos públicos ao Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra (MST) era um ato ilegal e afirmou que as autoridades poderiam ser acionadas por 
responsabilidade. 
 
Lula disse que é inaceitável a desculpa de "legítima defesa" utilizada para justificar a morte de 
quatro seguranças de uma fazenda em Pernambuco. O presidente disse que o movimento sabe 
o que é legal e ilegal.  
 
"O Sem-terra existe desde a década de 80, já atingiu a maioridade e sabe o que é legal e o 
que é ilegal. Todos nós pagamos o preço quando cometemos alguma ilegalidade", disse. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 3 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A5. 
 
 


