
EUA coopera com Brasil contra fome na Somália 
 
Governo norte-americano anuncia doação de US$ 14,5 milhões ao Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) para financiar a entrega de 65 mil toneladas de commodities agrícolas 
brasileiras no país africano. 
 
Os Estados Unidos, Espanha, Nova Zelândia e outros doadores internacionais se juntaram ao 
Brasil para fornecer urgentemente alimentos à Somália. As informações foram divulgadas esta 
semana pela missão permanente dos EUA junto aos órgãos das Nações Unidas em Roma. A 
capital italiana abriga agências como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO) e o Programa Mundial de Alimentos (PMA). 
 
Os EUA anunciaram a doação de US$ 14,5 milhões em dinheiro ao PMA por meio de uma ação 
triangular que envolve o financiamento da entrega de 65 mil toneladas de commodities 
agrícolas brasileiras à nação africana. O Brasil se comprometeu a fornecer até 710 mil 
toneladas de alimentos ao programa este ano. 
 
Esse tipo de ação trilateral entre o Brasil, EUA e ONU está prevista em um protocolo de 
intenções assinado pelos dois países em março último, quando o presidente norte-americano, 
Barack Obama, visitou o Brasil. O documento fala sobre a ampliação da cooperação entre as 
duas nações em favor de terceiros países. 
 
De acordo com nota da missão norte-americana em Roma, é a primeira vez que os Estados 
Unidos participam de uma ação triangular como esta. A representação diplomática acrescenta 
que a iniciativa ocorre num momento em que as condições humanitárias na Somália estão se 
deteriorando por causa de uma forte seca e da contínua instabilidade do país africano. 
 
A nota destaca que a cooperação na área de segurança alimentar e a assistência ao 
desenvolvimento foram tema de reunião entre o ministro brasileiro das Relações Exteriores, 
Antonio Patriota, e a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, em Washington, na semana 
passada. 
 
Ainda segundo a nota, o diretora executiva do PMA, Josette Sheeran, declarou que “essa 
parceria inovadora vai salvar a vida e o modo de vida dos [habitantes] mais vulneráveis da 
Somália”. 
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