
O que Tirana, Nicósia, Nouakchott, Yangon e 
Basseterre têm em comum? Além de ser des
tinos que você provavelmente não conhece, 
em 2010 o Brasil inaugurou nessas cidades 
embaixadas ou consulados. Agora, caso você 
perca o passaporte em Tirana, a capital da ex-
comunista Albânia, seus problemas podem 
não ser tão graves. Nos seus oito anos de go
verno, Lula aumentou o número de escritó
rios consulares de 150 para 217. Dilma parece 
seguir na mesma toada. Já há decretos auto-
rizando a abertura de 11 novos consulados ou 
embaixadas nos confins do mundo até 2012. 
Todo esse esforço diplomático visa aumentar 
a influência do país nos foros internacionais 
em que essas nações têm direito a voto. Nes
se caso, mais do que nunca, a união faz a for
ça. Veja no mapa alguns lugares onde nossos 
novos embaixadores trabalham. 
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SARAJEVO (BÓSNIA-
HERZEGÓVINA) 
Impossível mencionara 

Bósnia sem associá-la à guerra 

dos anos 1990. Mas o país 

de 3,8 milhões de habitantes 

conseguiu preservar parte 

da herança deixada pelos 

impérios otomano e austro-

húngaro. Sarajevo, a capital, 

tem mesquitas e catedrais 

seculares. Rumo ao interior, 

o país montanhoso é um 

destino de aventura por ser 

explorado 

TALLINN (ESTÔNIA) 
Parte da antiga União 

Soviética, a Estônia ingressou 

na União Europeia só em 

2004. Às margens do Mar 

Báltico, o país, de área pouco 

maior que o estado do Rio de 

Janeiro, é uma gema. Tallinn, a 

capital, foi fundada no século 

13 e seu centro histórico 

medieval, com uma sucessão 

de igrejas e construções 

coloridas que parecem casas 

de bonecas, é patrimônio 

mundial pela Unesco 

M I N S K ( B I E L O R R Ú S S I A ) 

Cheia de lagos e florestas, 

a Bielorrússia se tornou 

independente da ex-União 

Soviética em 1991. Minsk, a 

capital, tem quase 2 milhões 

de habitantes. Os funcionários 

do Itamaraty talvez se 

satisfaçam com o que veem 

na cidade - uma metrópole 

com um legado arquitetônico 

modernista. O edifício da 

KGB e o prédio da Biblioteca 

Nacional são dois de seus 

principais cartões-postais 

TBILISI (GEÓRGIA) 
Às margens do Mar Negro e a 

meio caminho entre a Europa 

e a Ásia, com fronteiras com 

Rússia a norte e Turquia a 

sul, a República da Geórgia é 

uma das apostas do turismo 

mundial - ou, ao menos, um 

dos destinos a se conhecer 

em 2011 segundo o The New 

York Times. O motivo principal 

são suas estações de esqui, 

perfeitas e sem muvucas, que 

vêm recebendo investimentos 

importantes 

VIDA DE DIPLOMATA 
A VT pediu a dois jovens 
diplomatas que falassem 
da realidade de suas cida
des. Marcelo Borges vive em 
Adis-Abeba, na Etiópia, on
de "carros disputam as ru
as com cabras, mulas e bois". 
"As massas e pizzas são in
críveis, decorrência, creio, 
da ocupação italiana". Já 
Eduardo Lopes destaca, em 
Teerã, a arquitetura islâmi
ca, a gentileza dos iranianos 
e a dificuldade de não poder 
usar cartões de crédito." 

LILONGUE (MALAWI) 
Safáris sem filas. Extensos 

campos de tabaco, algodão, 

chá. Um lago que percorre 

quase todo o país de norte 

a sul, com águas cor de 

esmeralda. Apesar dos 

predicados, esse pequeno país 

africano só ficou conhecido 

em 2006, quando Madonna 

foi para lá adotar o menino 

David. O país tem um recorde 

negativo - é dono de um 

dos mais elevados índices de 

infectados de HIV da Terra 

CABUL (AFEGANISTÃO) 
Poucos países estiveram tão 

em evidência no noticiário 

ocidental nos últimos anos. 

E poucos passaram castigos 

tão profundos, como a 

guerra com os soviéticos e o 

ataque americano pós 11 de 

setembro. C o m cerca de 85% 

de seu território dominado 

por montanhas, o Afeganistão 

tem cenários espetaculares. 

Seu povo, em tempos bicudos 

ou não, é considerado um dos 

mais hospitaleiros do mundo 

KATMANDU (NEPAL) 
Espremido entre a China e a 

Índia, no Himalaia, o país é a 

porta de entrada para as mais 

altas montanhas do mundo 

- entre elas o mítico Everest, 

com seus 8 848 metros de 

altitude. Mas há também 

belos templos hinduístas e 

budistas. Apesar do apelo 

turístico, falta estrutura no 

país: na capital, Katmandu, só 

há sete horas de luz elétrica 

por dia, e sempre em horários 

alternados 
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Text Box
Fonte: Viagem e Turismo, São PAulo, n. 190, p. 50-51, ago. 2011. 




