
Ajuste na política externa
Determinação é aproveitar o bom momento do Brasil no cenário internacional

surgidas no Conselho de Seguran-
ça da ONU em relação à Síria: chi-
neses e russos de um lado e ameri-
canos de outro.

— Parece a volta da Guerra Fria
— diz Marco Aurélio

— O Brasil se mantém firme em
suas posições e leva muito em
conta a opinião dos países da regi-
ão — enfatiza Patriota.

Encontro para
discutir crise
l Os dois, no entanto, rejeitam a
ideia de que o Brasil está menos fa-
lante desde que o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva passou a faixa
para Dilma. A presidente, dizem
todos, gosta de fazer política ex-
terna, conhece o assunto e dedica
ao tema o mesmo interesse que
seu antecessor. Claro que cada um
com seu estilo: Dilma lê para se in-
formar, Lula era intuitivo.

— Lula sempre se moveu a partir
de suas intuições. As reuniões de
cúpula da América do Sul com os
países árabes e com a África, assim
como a tentativa de mediação de

um acordo com o Irã, foram ideias
dele. Agora, o momento é de colher
frutos, olhar de forma mais minuci-
osa as mudanças que houve no
mundo — diz Marco Aurélio, asses-
sor internacional da Presidência
desde o primeiro mandato de Lula.

Na semana passada, a presiden-
te fez críticas aos países ricos, ao
dizer que a Europa provocou um
“tsunami monetário” com suas
medidas adotadas para enfrentar
a crise. Hoje, Dilma deverá tratar
do tema com a chanceler da Ale-
manha, Angela Merkel. A presi-
dente chegou na noite de ontem a
Hannover, por volta das 20h30m,
duas horas após o previsto. Uma
escala técnica no Porto, em Portu-
gal, provocou o atraso. O encon-
tro com Merkel será hoje, na aber-
tura da maior feira de tecnologia
do mundo, a CeBit.

Ao ser perguntado, em Hannover,
sobre a conversa que Dilma terá
com a chanceler da Alemanha, Mar-
co Aurélio diz que a presidente vai
repetir em público e na reunião pri-
vada com a chanceler alemã a críti-
ca que fez aos países ricos. n
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PATRIOTA: BRASIL deve se engajar nas grandes questões internacionais
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l Especialistas na política ex-
terna têm uma visão diferente
do atual momento brasileiro.
Acham que mudanças signifi-
cativas na política externa bra-
sileira já aconteceram no ano
passado. Citam o evidente pro-
cesso de reaproximação com
os Estados Unidos e um foco
maior na defesa dos direitos
humanos como marcas nítidas
das diferenças de atuação no
cenário externo dos governos
Dilma e Lula.

— O caso do Irã é emblemático
— observa o diplomata Rubens
Ricupero, ex-ministro da Fazenda
e ex-secretário-geral da Confe-
rência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento
(Unctad).

Temas dominantes no segundo
mandato de Lula, a busca de um
papel mais ativo no Oriente Mé-
dio e a tentativa de liderar um
acordo internacional sobre a
questão nuclear iraniana foram
abandonadas pelo Itamaraty do
ministro Patriota.

Tudo isso foi equacionado de
forma sensata na administração
de Dilma Rousseff. O governo atu-
al procurou mostrar que o Irã tem
graves problemas em direitos hu-
manos e deixou de falar do país
como parceiro estratégico — diz
Ricupero, lembrando que a nova
postura levou à exclusão de Bra-
sília numa recente viagem à Amé-
rica Latina do presidente Mah-
moud Ahmadinejad.

Welber Barral, consultor e ex-
secretário de Comércio Exterior

do governo Lula, também desta-
cou a mudança de postura do
Brasil nas votações sobre a Síria.

— O governo Dilma já não mais
vota contra ou se abstém em rela-
ção a países acusados de abusos
contra os direitos humanos —
disse Barral.

Já ao analisar a relação entre
Brasil e Estados Unidos, o ex-mi-
nistro Ricupero ressalta que o
governo se posicionou com jei-
to e habilidade para não brigar
com sua clientela — o PT e a es-
querda. Mas o que houve, de fa-
to, foi a reaproximação com os
Estados Unidos e o afastamento
de países problemáticos.

Para o professor de Relações
Internacionais da Universidade
de Brasília Virgílio Arraes, os pró-
ximos movimentos do governo
Dilma deverão se pautar pela
busca de novos mercados de for-
ma pragmática. No campo políti-
co, a área externa estará especial-
mente atenta às eleições presi-
denciais americanas, no segundo
semestre deste ano.

— O Brasil deve continuar a di-
versificar a pauta comercial,
porque os europeus estão em
crise, e o mundo árabe, de certa
forma, vive um momento de ins-
tabilidade que não é positivo —
analisa Arraes. — Mas o país de-
ve se voltar para si mesmo e me-
lhorar sua imagem, pois em 2014
e 2016 estaremos expostos aos
olhos do mundo, com a Copa e
as Olimpíadas. A melhor propa-
ganda não é na política externa,
e sim na política interna.

Reaproximação com os EUA
e direitos humanos em alta

Especialistas enfatizam afastamento do Irã e pragmatismo
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A
presidente Dilma Rousseff
determinou ao primeiro es-
calão da área internacional
do governo que repense a po-

lítica externa brasileira para ajustá-
la ao cenário mundial pós-Primave-
ra Árabe e crise europeia. A hora é
de aproveitar o bom momento bra-
sileiro para aumentar a influência
do país no cenário internacional. A
frase, que já virou um mantra repe-
tido por ministros, assessores e di-
plomatas, é a inspiração básica pa-
ra todos os envolvidos na discus-
são das mudanças na política exter-
na brasileira.

— Houve fortes mudanças no
mundo no último ano. Por isso, va-
mos redefinir um projeto de diver-
sificação do Brasil no mundo — re-
sume o assessor para assuntos in-
ternacionais da Presidência da Re-
pública, Marco Aurélio Garcia.

Grupo discute novo
papel do país
l Desde o início do ano, um seleto
grupo de ministros e assessores
especiais da área externa está dis-
cutindo formas de o Brasil apro-
veitar o entusiasmo com o país pa-
ra amplificar a sua voz nos gran-
des temas da atualidade. A equipe
é comandada pelos ministros das
Relações Exteriores, Antonio Pa-
triota, da Fazenda, Guido Mante-
ga, e do Meio Ambiente, Izabella
Teixeira. Cada um na sua área,
eles mapearão as oportunidades
para reforçar a presença brasilei-
ra na agenda mundial.

— Relações internacionais não
são uma ciência exata. Tentamos
buscar caminhos através de uma
postura de coerência que dê credi-
bilidade ao país — explica Patriota.

Numa linguagem mais simples,
diplomatas menos estrelados con-
tam que já estão sentindo o gosti-
nho de participar das grandes de-
cisões do mundo, e são muitos os
indícios de que o Brasil está en-
trando para o grupo dos países do-
minantes.

— É esta experiência que preci-
samos sistematizar e transformar
em política — diz um embaixador.

Segundo Patriota, o governo
manterá o que chamou de “âncora
regional” em sua política externa,
focada na preservação da paz e da
democracia na América do Sul. Na
vertente econômica, o chanceler
diz que as perspectivas para os
países da região são as mais pro-
missoras das últimas décadas.

— Isso permite que nos concen-
tremos em uma agenda positiva e
em um engajamento pleno nas
grandes questões internacionais
— observa o ministro.

Marco Aurélio concorda, mas
acredita que os países da região ne-
cessitam de mais atenção do Brasil:

— Os vizinhos reclamam nossa
atenção. Estão carentes.

Tanto ele como Patriota desta-
cam que o mundo agora é multipo-
lar, o que permite um número mai-
or de protagonistas. Ambos citam
a China como exemplo e ressalta-
ram as divergências de opiniões

Divulgação/PR

DILMA NA Alemanha: encontro hoje com Angela Merkel para discutir a crise europeia
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l O relatório da Subcomissão
Especial de Crimes e Penas da
Câmara dos Deputados, que
deverá ser concluído em duas
semanas, vai propor o agrava-
mento da pena mínima para
casos de corrupção — hoje, de
dois anos. A proposta de mo-
dificação do Código Penal pre-
vê ainda a reavaliação da apli-
cação de penas alternativas.
Na opinião do relator da co-

missão, o deputado federal
Alessandro Molon (PT-RJ), as
mudanças, que deverão em se-
guida ser discutidas em comis-
são da Câmara específica para
discutir o Código Penal, deve-
rão evitar que se repitam no
país casos como o do empre-
sário Osvaldo Gonçalves de
Oliveira, flagrado tentando su-
bornar a chefe da equipe de
pregoeiros do Ministério da
Saúde, Marilusa Cunha da Sil-
veira, para ganhar um contra-
to de R$ 50 milhões. Ele foi

condenado a dois anos de pri-
são, multa de R$ 7,6 mil e paga-
mento de cestas básicas men-
sais por um ano, conforme O
GLOBO revelou ontem.

—- A reportagem mostra que
a pena mínima é um absurdo.
Precisa ser aumentada para
que não paire sobre os brasi-
leiros a sensação de que o cri-
me compensa. O pior tipo de
crime de corrupção não é o da
propina para um guarda, que
já é grave. A mais grave é o
desvio de dinheiro público.

Vamos agravar a punição para
esse tipo de crime. Houve uma
banalização do conceito de
pena alternativa — disse o
parlamentar.

Na próxima quinta, acontece
o último seminário da subco-
missão, que ouve promotores,
procuradores, defensores e
advogados para propor as mu-
danças no código. O grupo faz
um trabalho paralelo ao da co-
missão de notáveis escolhida
pelo Senado para também su-
gerir alterações no código. n

Punição mais severa para corrupção
Proposta da Câmara dos Deputados quer elevar pena mínima de dois anos
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 3.




