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O mais famoso balneário do Chile será o cenário, a partir desta sexta-feira, de uma reunião de 
cúpula de líderes de governos progressistas de todo o mundo. Entre as estrelas desse 
convescote internacional estarão os primeiros-ministros da Grã-Bretanha, Gordon Brown, e da 
Espanha, José Luis Zapatero, além da própria anfitriã, a socialista presidente chilena, Michelle 
Bachelet, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente argentina Cristina Kirchner. 
Também desembarcará para o encontro o vice-presidente americano, Joe Biden.  
 
O evento, organizado em conjunto pelo governo chileno e a organização Policy Network, 
financiada pelo bilionário britânico Lord David Sainsbury de Turville, pretende analisar as 
possibilidades de uma "nova ordem internacional equitativa e sustentável". Segundo Lord 
Sainsbury, "não há dúvida de que é o fim da era na qual o pensamento neoliberal dominou a 
agenda política".  
 
Diversos intelectuais, analistas internacionais e lideranças políticas, tal como o ex-presidente 
chileno Ricardo Lagos, que participam do encontro, defendem a ideia de que a crise atual 
propicia "uma oportunidade para estabelecer um consenso internacional sobre o renovado 
papel do setor público sobre os acontecimentos mundiais".  
 
O encontro também tratará outros lados da crise econômica mundial, como estratégias a 
serem tomadas para garantir o emprego e a paz social dos cidadãos ao longo deste período de 
turbulências. O presidente Lula deve discursar na abertura da sessão de debates. Segundo 
representantes do governo, o presidente "buscará transmitir mensagem política e 
programática sobre o posicionamento dos líderes progressistas diante dos desafios atuais e 
como este posicionamento se traduz em medidas práticas".  
 
Necessitados 
 
O presidente ressaltará aos líderes que o atual momento econômico não deve servir de 
pretexto para que sejam anulados os avanços recentes em favor dos mais necessitados. Lula 
destacará nesta cúpula que em épocas de crise há mais razões para manter e reforçar as 
políticas sociais.  
 
O presidente desembarca no Chile nesta sexta-feira à noite. ¿s 20h30 participará de um jantar 
oferecido pela presidente Bachelet no palácio presidencial de Cerro Castillo. No sábado, 
integrará uma mesa redonda com líderes e chefes-de-Estado no hotel Sheraton Miramar. 
Posteriormente, participará da coletiva de imprensa e a realização da foto oficial. Na 
sequência, os líderes progressistas almoçarão com a presidente Bachelet no palácio. Lula 
retorna ao Brasil no sábado à tarde. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27, 28 e 29 mar. 2009, Primeiro 
Caderno, A-5.   


