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DESTAQUE RELAÇÕES BILATERAIS

As dúvidas sobre se, sob a ges-
tão de Dilma Rousseff, o Brasil
manteria o relacionamento
cor-de-rosa mantido pelo ex-
presidente Lula com o polêmi-
co presidente venezuelano, Hu-
go Chávez, se dissiparam na
manhã de ontem. Após uma
reunião de duas horas entre os
mandatários, os países assina-
ram 10 acordos de cooperação
bilateral em áreas que vão de
energia a construção civil,
aprofundando suas relações co-
merciais e políticas.

A parceria, na avaliação da di-
plomacia brasileira, vem muito
mais de uma atitude pragmática
do governo brasileiro do que de
um eventual alinhamento ideo-
lógico com Chávez: atualmen-
te, a Venezuela é o país com o
maior superávit comercial com
o Brasil em números absolutos
(superando até a China), sem fa-
lar que possui a segunda maior
reserva de petróleo do mundo.
Atualmente, o investimento bra-
sileiro contratado pela Venezue-
la supera os US$ 20 bilhões. Ape-
nas a petroquímica Braskem
anunciou ontem um acordo pa-
ra comprar US$ 3 bilhões em
nafta e derivados.

Não por acaso, o chefe de es-
tado venezuelano, que no mês
passado cancelou visita ao Bra-
sil por causa de uma lesão no
joelho, ressaltou em seu pronun-
ciamento a importância da
união dos países da América do
Sul. A expectativa é que a Vene-
zuela entre em breve no Merco-
sul. “Temos que consolidar nos-
sa América do Sul como uma zo-
na de paz. Não queremos guer-
ra, não queremos bombardeios,
golpes de estado. Estamos uni-
dos, conscientes e integrando-
nos cada vez mais”, afirmou.

Conhecido por seus discursos
que duram horas, o chefe de Es-
tado falou por exatos 21 minu-
tos, após avisar, de bom humor,
que seria breve. Dilma, que fa-
lou logo depois, declarou que a
presença de Chávez “comprova
a elevada estima e parceria estra-
tégica” que liga os países. “Nos-
so diálogo sobre os principais

pontos da nossa agenda e todas
as operações que realizamos
mostra como são positivos e am-
plos nossos interesses co-
muns”, afirmou a presidente.

Principais acordos
Entre os principais acordos assi-
nados, além dos US$ 3 bilhões
em nafta acertados pela
Braskem (que pagará em títu-
los fiduciários que serão usados
pelo governo da Venezuela pa-
ra obras de infraestrutura), es-
tão parcerias para cooperação
em normas e regulamentação
técnica, um acordo com a Em-
brapa para produção de semen-
tes na Venezuela, integração e
desenvolvimento das cadeias
produtivas dos dois países, em
especial máquinas e equipa-
mentos, cooperação em biotec-
nologia e projetos para erradica-
ção da febre aftosa.

Foi apenas a primeira etapa
de anúncios. No próximo dia 5
de julho, a presidente brasilei-
ra viajará a Caracas, capital ve-
nezuelana, onde novos contra-
tos serão informados. Os dois
governos também planejam
instituir uma autoridade úni-
ca, composta por representan-
te de ambos os países, para
coordenar a integração e desen-
volvimento de cidades na faixa
petrolífera de fronteira, na re-
gião do rio Orinoco, onde está
uma das maiores reservas de
petróleo do mundo.

Os planos preveem integra-
ção das cadeias produtivas. “A
Venezuela foi o primeiro país
escolhido pelo governo brasilei-
ro para implementar uma ação
de integração desse porte”, diz
Pedro Silva Barros, represen-
tante do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) no
país vizinho. “Será uma zona
de desenvolvimento especial,
com grande potencial de articu-
lação com a zona franca de Ma-
naus. A ideia é coordenar, atra-
vés de uma autoridade única
autoridade, projetos de infraes-
trutura dos dois países. O dese-
nho dessa autoridade será defi-
nido em 30 dias”, afirmou o
pesquisador. A aliança estraté-
gica entre Brasil e Venezuela
foi estabelecida em 2005. ■

“Ela roubou meu coração”, afir-
mou o presidente da Venezuela,
Hugo Chávez, referindo-se a
Dilma Rousseff e arrancando ri-
sos da plateia. Bem-humorado
em sua primeira visita de traba-
lho ao Brasil no novo governo,
ele fez questão de falar sobre a
impressão que teve na primeira
vez que viu a presidente.

De acordo com ele, foi em Ca-
racas, capital venezuelana,
quando ela ainda era ministra
de Minas e Energia do governo
Lula. “A primeira vez que eu ou-
vi a Dilma falar ela roubou meu
coração. Eu sempre disse isso.
Começamos essa aproximação
há uma década. Dilma tomou a
palavra e eu confessei minha ig-
norância. Eu não a conhecia.
Perguntei ao Rafael [Correa, pre-
sidente do Equador), sussurran-
do: ´quem é essa mulher?`”.

Dilmadefine
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comaVenezuela

Discurso curto e
Governante venezuelano revela que admira Dilma

Nosso diálogo
mostra como são
positivos e amplos
nossos interesses
comuns

Dilma Rousseff,
presidente do Brasil

Mais comercial do que idealista, parceria entre os dois países deve
ter continuidade em bases econômicas na gestão da presidente

Presidente venezuelano diz que
admira Dilma Rousseff desde os
tempos em que ela era ministra

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

“

4 Brasil Econômico Terça-feira, 7 de junho, 2011



Encontro com presidente
venezuelano ratificou

interesse de Dilma Rousseff
de fazer do Brasil o principal
articulador para a aproximação
dos países latino-americanos.

Além dos acordos fechados
que preveem, por exemplo,

troca experiência para erradicar
a febre amarela na Venezuela,
Chávez manifestou interesse na
compra de 20 aviões da Embraer.

Petrobras e PDVSA
definem nos próximos dias

se parceria para construção
de refinaria em Pernambuco
será mantida, com confirmação
de aporte venezuelano.

● ●●

Chávez chegou ao Palácio do
Planalto de muleta (uma visita
ao Brasil marcada para o mês
passado foi cancelada de última
hora por conta do agravamento
de uma lesão no joelho), e não
subiu a rampa, como é tradição
no caso de visita de presidentes
de outros países: subiu de eleva-
dor para o segundo andar.

Ele afirmou que não vir ao Bra-
sil em maio “doeu mais do que o
joelho”. “Estava amanhecendo,
tudo estava pronto para vir, e fui

dar uma corridinha de manhã. Es-
sa minha velha mania de solda-
do. Em um movimento brusco
senti uma dor e pronto. Fiquei bri-
gando com o médico porque que-
ria vir. Fiquei muito triste”, disse.

Durante sua declaração para
a imprensa, o presidente da Ve-
nezuela ainda cumprimentou o
presidente eleito do Peru, Ollan-
ta Humala, pela sua vitória nas
eleições de domingo. “Isso é
parte dessa dinâmica de um
mundo que está em pleno ama-

nhecer de uma nova era”, disse.
Ele citou o Brasil Sem Miséria,
lançado pela presidente Dilma,
como exemplo do combate à po-
breza na América do Sul.

Ele fez questão ainda de de-
monstrar seu apoio ao ministro-
chefe da Casa Civil, Antonio Pa-
locci, que enfrenta crise devido
ao aumento não explicado do
seu patrimônio (leia mais na pá-
gina 10). "Força, força”, afir-
mou a Palocci durante recepção
no Palácio do Planalto. ■ M.P.
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bom humor marcam visita de Chávez
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desde quando ela era ministra e faz que estão de manifestar apoio ao ministro da Casa Civil, Antonio Palocci

Comércio entre Brasil
e Venezuela foi de
US$ 4,6 bi em 2010

➤

“

No ano passado, o comércio
bilateral entre os dois países
cresceu 11,8% na comparação
com 2009. As exportações
brasileiras ao país vizinho
chegaram a US$ 3,8 bilhões
no período. O Brasil exporta
para a Venezuela principalmente
frango desossado e carne bovina.
Os venezuelanos importam
74% dos alimentos que
consomem. A Venezuela
vende ao Brasil essencialmente
petróleo e derivados.
“Quando há troca de governo,
sempre se pode, potencialmente,
mudar a política. Mas esse
é um governo de continuidade.
Pelo que vimos, a ideia é não
só manter, como aprofundar as
relações entre os dois países.
Vários dos acordos vão nesse
sentido", afirmou Pedro
Silva Barros, do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), apontando que o instituto,
a Caixa Econômica Federal e
a Embrapa ampliaram sua
atuação no país com os acordos
anunciados ontem. M.P.

LEIA MAIS

DESCONTRAÇÃO

● Durante a entrevista a
imprensa, Hugo Chávez
cumprimentou Ollando Humala,
presidente eleito do Peru.

● O Brasil Sem Miséria,
lançado pela presidente Dilma
Rousseff, foi citado por Chávez
como exemplo de combate
à pobreza na América do Sul.

A primeira vez que
eu ouvi a Dilma falar
ela roubou meu
coração. Eu sempre
disse isso. Começamos
essa aproximação
há uma década

Hugo Chávez,
presidente da Venezuela

DilmacomChávez,no
Planalto: relaçãobilateral

estevenocentrodadiscussão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 07 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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