
O Brasil exporta milho em
grão, óleo de soja, carne, fran-
go, açúcar, chassi com motor
para veículos leves e minério

de ferro para o Irã. A lista supe-
ra 100 itens, o que inclui ainda
autopeças, produtos petroquí-
micos e celulose. As exporta-
ções da carne in natura ao Irã
em janeiro somaram 15,6 mil
toneladas e superaram em
106% o mesmo mês de 2009.

Internacional

Amorim e Jobim criticam
cerco diplomático a Teerã

● O Irã esteve ontem no topo da
agenda do encontro do presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva com
o primeiro-ministro da Turquia,
Recep Tayyp Erdogan. Segundo
o chanceler Celso Amorim, Tur-
quia e Brasil, dois membros rota-
tivos do Conselho de Segurança
da ONU, discutiram esforços con-
juntos para uma solução para a
crise iraniana que não recorra a
sanções. “Brasil e Turquia defen-
dem a ideia de que o Irã pode ter
um programa nuclear pacífico e
vamos aproveitar a ocasião para
levantar (a questão)”, disse Amo-
rim. Uma das ideias é que algum
país, possivelmente o Brasil, sir-
va de intermediário para a troca
de urânio proposta pela agência
nuclear da ONU no ano passado.
O Irã enviaria seu urânio para
ser enriquecido na Rússia ou
França (mais informações na
pág. 14). / PATRÍCIA CAMPOS MELLO
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Texto. Leia sobre o Tratado de
Não-Proliferação Nuclear (TNP)
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Enquanto em Washington re-
presentantes de 47 países de-
batem formas de conter a pro-
liferação nuclear, Brasil e Irã
decidiram fechar, dentro de
um mês, um acordo para dri-
blar a pressão das sanções do
Conselho de Segurança das
Nações Unidas contra Teerã
que deve aumentar com a pro-
vável adoção de sanções.

O entendimento foi alvo de
negociações ontem em Teerã,
durante o primeiro dia da visita
do ministro de Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior, Miguel Jorge, acompanha-
do por 80 empresários brasilei-
ros. O ministro deve se reunir ho-
je com o presidente do Irã, Mah-
moud Ahmadinejad, para falar
também de investimentos nacio-
nais no país.

A ideia dos dois governos é es-
tabelecer, até o início de maio,
um acordo para permitir linhas
de crédito entre os dois países
que possam financiar exporta-
ções brasileiras ao mercado ira-
niano. Em grande parte dos ca-
sos, exportações são financiadas
por bancos privados.

Os bancos que oferecem li-
nhas de crédito temem que um
maior envolvimento no comér-
cio com o Irã possa ser prejudi-
cial a seus interesses nos EUA. O
acordo deve ser fechado nas pró-
ximas semanas e assinado duran-
te a visita do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva ao Irã, em maio.

A avaliação do governo é a de
que, com uma linha de crédito
direta entre os dois países criada
pelos bancos centrais, o comér-
cio bilateral possa ganhar novas
dimensões.

Atualmente, as exportações
brasileiras ao Irã chegam a US$
1,2 bilhão. Mas os iranianos di-
zem que este número pode ser

40% maior, já que eles conside-
ram que quase metade do comér-
cio entre os dois países ocorre
por meio de uma triangulação

no porto de Dubai. Do Brasil, por-
tanto, a mercadoria sairia como
exportação para os Emirados
Árabes. Lá, ela seria enviada a

Teerã, reduzindo a visibilidade
das empresas que negociam
com o Irã. O tema da linha de
crédito foi alvo do debate de on-
tem da comissão criada entre os
dois governos para repassar os
temas bilaterais. O tema foi trata-
do pelo secretário executivo do
MDIC, Ivan Ramalho, que tam-
bém faz parte da delegação.

Aproximação. Um nova reu-
nião está marcada no Irã ainda
nas próximas semanas, antes da
visita do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ao país, marcada pa-
ra meados de maio.

O governo brasileiro alertou

as empresas que acompanha-
riam Miguel Jorge que poderiam
sofrer problemas nos EUA, caso
fechem negócios em Teerã. Mas
a maioria era do setor de alimen-
tos e avaliaram que os riscos se-
riam pequenos. Prevendo pro-
blemas, o Brasil se apressou em
dar um tom de que a viagem é
puramente comercial.

Em um nota, indicou que en-
tre os “itens da pauta das reu-
niões estão a exportação de bovi-
nos vivos e de maçãs e coopera-
ção em metrologia”. O governo
também insistiu que o Brasil
“não está entre os principais par-
ceiros comercias do Irã, que tem

entre seus maiores fornecedo-
res a China, a Alemanha, os Emi-
rados Árabes e a Coreia do Sul”.

Oficialmente, assessores de
Miguel Jorge indicaram que ele
optou por não falar de política
com seu homólogo no Irã e con-
centraria suas intervenções na
questão do comércio. Mas o go-
verno de Ahmandinejad está
também aproveitando a visita pa-
ra mostrar que não está isolado.
Mandou uma mensagem de con-
dolências aos parentes das víti-
mas dos desabamentos no Rio e
a agência oficial de notícias publi-
cou matérias sobre a relação de
amizade entre os dois países.

Nos bastidores,
País busca
solução negociada
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Brasil desafia pressão e assegura ao
Irã linha de crédito para exportações

● Petrobrás segue no país
O presidente da Petrobrás, José
Sérgio Gabrielli, disse que a em-
presa não fechará seu escritório
no Irã. Mas confirmou que a esta-
tal não tem novos investimentos
previstos para o país persa

Vendas vão de
carne a chassi

WASHINGTON

O Brasil manteve a posição con-
trária a uma nova resolução com
sanções ao Irã no Conselho de
Segurança das Nações Unidas,
apesar da pressão americana. Os
ministros brasileiros da Defesa,
Nelson Jobim, e das Relações Ex-

teriores, Celso Amorim, defen-
deram mais negociações na área
diplomática antes de levar a
questão para o órgão máximo da
ONU.

A questão nuclear iraniana foi
debatida entre Jobim e o secretá-
rio da Defesa dos Estados Uni-
dos, Robert Gates, em encontro

no Pentágono para a assinatura
de acordo militar entre os dois
países.

“Eu disse a ele que temos de
esgotar as conversações”, decla-
rou Jobim. Tanto o ministro da
Defesa brasileiro quanto Amo-
rim tentaram deixar claro que a
posição do Brasil é contra o Irã
possuir armas nucleares, mas
respeita o direito de os iranianos
desenvolverem um programa
nuclear para fins pacíficos.

“Como o Brasil, o Irã pode en-
riquecer o urânio até 20%”, que é
o necessário para usinas de ener-
gia atômica e pesquisas médicas,

mas insuficiente para a fabrica-
ção de armas, acrescentou Jo-
bim.

Insistência. Amorim deve ado-
tar discurso similar na reunião
de hoje com a secretária de Esta-

do Hillary Clinton. Para os ameri-
canos, o programa nuclear irania-
no busca desenvolver armas atô-
micas. O regime de Teerã nega e
o Brasil espera mais provas an-
tes de apoiar novas sanções.

Assim como Jobim, Amorim
disse que o Brasil não deve assi-
nar o protocolo adicional do Tra-
tado de Não-Proliferação Nu-
clear (TNP), que permitiria
mais inspeções nas instalações
nucleares brasileiras. “Isso seria
invasivo”, disse o chanceler. “É
um desrespeito à soberania”,
afirmou por sua vez o ministro
da Defesa. / G.C. e P.C.M.

Sem isolamento. Miguel Jorge (à dir.) em conversa com empresários iranianos e brasileiros: tom de ‘viagem comercial’
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Negócio polêmico. Enquanto potências afinam posições para o estabelecimento de sanções, ministro Miguel Jorge lidera
comitiva de 80 empresários em Teerã e negocia com Ahmadinejad financiamento para a compra de produtos brasileiros

Amorim. Chanceler diz que
diálogo deve ser esgotado
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