Brasil e Turquia negociam incremento do comércio bilateral
Os governos do Brasil e da Turquia intensificaram as negociações para aumentar o comércio
bilateral. A ideia é acabar com a bitributação imposta a países que têm representação nos dois
países e facilitar as medidas sanitárias para vários produtos, como carne vermelha e frango.
O governo turco se ofereceu para fazer a intermediação entre empresários do setor da
construção civil, a iniciativa privada e o governo brasileiros. Em meio aos jogos da Copa do
Mundo – que será realizada em 2014 no Brasil – e das Olimpíadas – que ocorrerão em 2016 no
Rio de Janeiro – o turcos têm interesse em investir no Brasil.
Amorim manteve encontros com o presidente da Turquia, Abdullah Gül, e com o primeiroministro Recep Tayyip Erdogan, e também com os ministros de Negócios Estrangeiros, Ahmet
Davutoglu, e do Comércio, Zafer Çaglayan. Os turcos consideram ainda fundamental a
definição de uma cooperação aduaneira.
A visita do chanceler brasileiro à Turquia ocorre no momento em que a Petrobras executa uma
série de ações para exploração de petróleo no Mar Negro. Há três dias, a estatal brasileira
realizou uma de suas maiores operações no exterior, instalando uma plataforma no Mar Negro
para dar início às buscas.
Para buscar um acordo comum, o governo brasileiro enviou ao país europeu representantes do
Itamaraty, da Agência Nacional de Saúde (Anvisa), do Ministério da Agricultura, da Petrobras,
da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).
O objetivo dos dois governos é definir os termos do acordo até o dia 27 de maio quando o
primeiro-ministro turco visitará o Brasil e o documento será assinado. Antes, porém,
empresários turcos virão ao Brasil no esforço de ampliar o comércio bilateral.
Amorim e o presidente Gül definiram ainda que o Brasil e a Turquia vão por em prática uma
cooperação cultural, aproveitando que em 2010 a cidade de Istambul foi definida a Capital
Cultural da Europa. Uma das propostas é realizar exposições em cidades brasileiras e turcas.
Segundo Gül, os brasileiros são muito populares e queridos na Turquia. Atualmente há 27
jogadores de futebol atuando em times de destaque na Turquia.
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