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Mercosul, próxima
parada de Dilma
Paraguai e Uruguai estão na agenda de viagens internacionais;
até o fim do ano, Itamaraty quer incluir passagem pela Bulgária

Até dezembro, Dilma deve
visitar pelo menos oito países

● Paraguai
Provavelmente em 15 de maio.
A presidente deve tratar do rea-
juste do pagamento pela ener-
gia de Itaipu, que ainda precisa
ser aprovado pelo Senado, en-
tre outros assuntos

● Uruguai
Possivelmente em 23 de maio.
Na pauta, a atração de investi-
mentos para ajudar o país vizi-
nho, que reclama da predomi-
nância brasileira e argentina

● Venezuela
Possivelmente em 5 de julho.
Assunto: Cúpula da Comunida-
de dos Países Latino-America-
nos e Caribenhos

● Estados Unidos
Viagem prevista para setembro
inclui abertura da Assembleia
Geral da ONU e visita de Estado

● Chile
Ainda sem data prevista. Princi-
pal assunto será a construção,
em parceria, do maior telescó-
pio do mundo, no Deserto do
Atacama

● Rússia
Ainda sem data prevista. Priori-
dade é a revisão de barreiras
comerciais, especialmente em
relação à carne brasileira

● Turquia
Ainda sem data. Parcerias políti-
cas em temas como reforma do
Conselho de Segurança da ONU

● Bulgária
Sem data prevista. Interesse
sentimental: visitar a terra natal
do pai, Pedro Rousseff

Na Á sia. Dilma é recepcionada com flores na chegada a Sanya, na China: roteiro internacional prevê mais 8 viagens em 2011

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA

Recém chegada da China, a
presidente Dilma Rousseff so-
be no avião presidencial em
breve para novos voos diplo-
máticos. Nos próximos meses,
devem entrar na agenda pelo
menos oito viagens internacio-
nais, que incluem desde os vizi-

nhos do Mercosul até a Bulgá-
ria, terra de seu pai. Em quase
todas, o foco é o mesmo: atrair
negócios para o Brasil.

Mais ainda que seu anteces-
sor, Luiz Inácio Lula da Silva –
que se autodenominava um “cai-
xeiro-viajante” –, a presidente
deixa claro que seu objetivo ao
sair do Brasil é ampliar relaciona-

mentos que possam fazer bem à
balança comercial do País.

Para cada ação programada pe-
lo Itamaraty, a pergunta feita
por Dilma é: “E o que nós ganha-
mos com isso?”. Na primeira fa-
se da agenda, ela vai percorrer
boa parte da América do Sul. Por
enquanto, estão no horizonte vi-
sitas ao Uruguai e Paraguai, am-

bas em maio. Aos parceiros me-
nores do Mercosul, o Brasil deve
levar mais do que trazer.

É o caso do Uruguai, onde Dil-
ma pretende conversar com o
presidente José Mujica sobre a
dificuldade dos uruguaios em
atrair grandes investimentos es-
trangeiros. Deve entrar também
na pauta um acordo de coopera-
ção sobre agricultura e pecuária.
Apesar de muito menor que o
agronegócio brasileiro, a produ-
ção uruguaia supera a nossa em
qualidade e em diversas áreas.

Ao Paraguai, a presidente espe-
ra entregar, finalmente, o acor-
do de revisão dos preços das tari-
fas de energia de Itaipu pagos ao
país. O acordo, aprovado na se-
mana passada pela Câmara, está
no Senado. No entanto, o cresci-
mento de 10,9% do PIB para-
guaio em 2010 atiçou ainda mais
o interesse brasileiro.

Ainda no primeiro semestre, a

presidente deve ir ao Chile. Há
em negociação hoje pelo menos
quatro investimentos importan-
tes para o Brasil, como o término
da Rodovia Bioceânica – que vai
de Santos ao norte do Chile, pas-
sando pela Bolívia. Faltam ape-
nas 40 quilômetros. Há a cons-
trução do maior telescópio do
mundo, no deserto do Atacama,
e a possibilidade da adoção pelos
chilenos do padrão nipo-brasilei-
ro de tevê digital.

Razões sentimentais. Dilma
quer ir ainda neste ano a Rússia,
Turquia e Bulgária. Com os rus-
sos, o Brasil quer entrar no mer-
cado local, ampliar exportações
de produtos manufaturados e
aproveitar a emergente classe
média. Quer a revisão de tarifas
protecionistas, especialmente
em relação à carne brasileira.

Do lado político, a Rússia foi o
primeiro país com assento per-
manente no Conselho de Segu-
rança da ONU a defender a inclu-
são do Brasil. Apesar de já ter ga-
rantido apoio, o governo brasilei-
ro quer mais esforço dos russos
em favor da reforma efetiva.

No segundo semestre, a presi-
dente pode fazer uma viagem
conjugada à Bulgária, terra natal
do seu pai, e à Turquia, país que
compartilha o desejo brasileiro
de protagonismo global e que foi
companheiro do Brasil na frus-
trada tentativa de um acordo so-
bre a questão do enriquecimen-
to de urânio pelo Irã.

Antes de assumir a presidên-
cia, Dilma afirmou que não pre-
tendia ser tão assídua nas rotas
internacionais como o anteces-
sor. No entanto, foi convencida
pelos fatos. Apesar de dificilmen-
te conseguir bater as viagens de
Lula, que chegou a passar 473
dias no exterior, terá uma agen-
da internacional extensa.

Os fóruns internacionais a
que o Brasil pertence e encon-
tros trimestrais acertados com
os presidentes da Argentina, Ve-
nezuela e Uruguai garantem mi-
lhares de milhas voadas. A inten-
ção de ampliar o espaço econô-
mico e político do Brasil vai exi-
gir mais tempo fora do País.
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