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MUNDO

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva chegou ontem a Mos-
cou ma primeira etapa de via-
gem que inclui Catar, e Teerã.
Na Rússia, sua missão será a de
tentar aproximar as políticas
externas do Brasil e Rússia, um
dos protagonistas nas negocia-
ções sobre o programa nuclear
iraniano.

Os presidentes Lula, e Dmi-
try Medvedev devem anunciar
durante a visita o lançamento de
um plano de ação que incluirá os
principais temas da agenda bi-
lateral que precisam avançar
nos próximos anos.

Segundo a embaixadora Maria
Edileuza Fontenele Reis, diretora-
geral do Departamento de Europa
do Itamaraty, o desarmamento e
a não proliferação de armas nu-
cleares, no qual serão incluídas as
conversas sobre a questão irania-
na, constarão do plano.

“É natural que (a negociação
sobre o programa nuclear irania-
no) seja tratada, porque é um
tema da atualidade e de grande
envolvimento dos membros per-
manentes do Conselho de Segu-
rança da ONU, e a Rússia é um
deles”, disse a diplomata.

“Estamos ampliando a coor-
denação em organismos multila-
terais e no estabelecimento de
mecanismos de consulta política,
inclusive no Bric (grupo que reú-
ne Brasil, Rússia, Índia e China).”

Depois de deixar a capital
russa, Lula seguirá para o Catar
e Teerã. Lideradas pelos Esta-
dos Unidos, potências ociden-
tais acusam Teerã de buscar a
fabricação de armas nucleares
e defendem a aplicação de uma
quarta rodada de sanções con-
tra o país persa pela ONU. O
governo de Mahmoud Ahma-
dinejad nega ter tal intenção, e
alega querer a energia nuclear
para fins pacíficos.

Em meio à disputa, o Brasil
vem trabalhando para que o Irã
alcance uma solução negociada
com a Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), depois
que os dois lados chegaram a um
impasse sobre a troca de urânio
iraniano por combustível nu-
clear já pronto para o uso. O Bra-
sil também desenvolve a energia
nuclear com objetivos pacíficos.

No âmbito externo, o gover-
no Lula tem trabalhado para
conquistar um maior espaço na

cena internacional, mas enfren-
ta dificuldades para conseguir
participar com efetividade da
agenda do Oriente Médio. Os
EUA e outras potências ociden-
tais têm criticado a postura do
Brasil quanto ao Irã. Alertam
que Ahmadinejad usa o Brasil
para ganhar tempo, cenário re-
chaçado pelo governo.

O comércio também estará
na pauta da visita de Lula a
Moscou. Um dos temas do plano
de ação será a realização de es-
tudos por parte dos bancos cen-
trais dos dois países para viabi-
lizar trocas comerciais em moe-
da local. Segundo a embaixado-
ra, a iniciativa ainda está em um
estágio “embrionário”.

A representatividade das ex-
portações brasileiras nas impor-
tações russas caiu para 1,50%
em 2009 de 1,59% no ano ante-
rior. Na outra ponta da corrente
comercial, a participação do
Brasil nas exportações da Rússia
em 2009 foi de 0,46%, abaixo do
0,71% registrado em 2008.En-
quanto o Brasil exporta princi-
palmente alimentos, as vendas
da Rússia ao Brasil se concen-
tram em fertilizantes. ■ Reuters

Brasil e Rússia discutem
comércio e relação com o Irã
País quer ampliar o valor das trocas com os russos e diversificar exportações, hoje centradas em alimentos

Em encontro
marcado para hoje,
160 empresários
russos confirmaram
presença e quase
100 brasileiros
deverão estar
presentes. Turismo
é uma das áreas
na qual brasileiros
vão investir

NUCLEAR

EUA consideram
visita a última
chance para Teerã

A viagem do presidente brasileiro,
Luiz Inácio Lula da Silva, ao Irã
pode ser a última chance para
Teerã de dialogar com o mundo,
antes da imposição de sanções
ao país, devido a seu polêmico
programa nuclear, informou
ontem um funcionário americano
de alto escalão, que pediu para
se manter anônimo. “Acredito que
devemos interpretar a visita de
Lula como uma última tentativa
de diálogo”, afirmou o funcionário
do Departamento de Estado.
Lula, que defende uma solução
diplomática para a questão
nuclear entre o Irã e as potências
ocidentais, visita Teerã nos dias
16 e 17 de maio, num momento
em que os EUA apresentam
propostas de novas sanções
no Conselho de Segurança da
ONU contra a República Islâmica.
Os EUA querem que o Irã deixe
de enriquecer urânio. AFP

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 46.
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