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● Em reunião com 23 empresá-
rios brasileiros, ontem à noite em
Washington, a presidente Dilma
Rousseff disse que pretende
construir um “diálogo entre
iguais” e uma relação mais am-
pla com os EUA. Em mais de
uma hora de conversa, ela salien-
tou a oportunidade aberta pela
recuperação gradual do mercado
americano e por seu elevado po-
tencial no campo da inovação

tecnológica. Mas alertou sobre a
necessidade de o Brasil recupe-
rar os níveis históricos de expor-
tação de manufaturas aos EUA. A
mensagem animou especialmen-
te os empresários mais prejudica-
dos pelo discurso antagonista
aos EUA do governo Lula. “O tom
político mudou”, festejou um de-
les ao Estado. “A resistência do
governo em se aliar aos EUA é
ridícula”, disse outro empresário.

Do lado dos empresários, Dil-
ma ouviu queixas de pelo menos
cinco temas. Em especial, um
pedido para insistir com Barack
Obama na necessidade de con-
clusão do acordo para eliminar a

bitributação das empresas. O pre-
sidente da Coteminas, Josué Go-
mes da Silva, criticou a na inexis-
tência de acordo para evitar a
bitributação entre os dois países.

Descontraída, ela lembrou que
participa de fóruns de altos execu-
tivos dos dois países desde que
era ministra de Lula. Um empresá-
rio observou, então, que o fórum
“dá sorte”. “Quando Lula esteve
aqui, havia problema com o suco
de laranja, que não tem mais, e
também da carne, que está dimi-
nuindo”, comentou o presidente
da Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), Robson Andrade. /
DENISE CHRISPIM MARIN e V.R.

● 11h45
Reunião com o presidente
dos Estados Unidos, Barack
Obama, na Casa Branca

● 13 horas
Almoço oferecido pelo
presidente Barack Obama,
na Casa Branca

● 14h10
Encerramento do Foro de Altos
Executivos, no Old Executive
Office Building

● 17 horas
Encerramento do
Seminário Brasil-EUA:
Parcerias para o Século 21,
na US Chamber of
Commerce, Hall das
Bandeiras

● 17h30
Encontro com empresários
norte-americanos, na
US Chamber of Commerce

Nos EUA, Dilma marca posição pró-Cuba
No encontro que terá hoje com Obama, presidente avisará que próxima Cúpula das Américas ‘será a última’ sem o país caribenho

DIDA SAMPAIO/AE

Vera Rosa
ENVIADA ESPECIAL / WASHINGTON

Na conversa reservada que te-
rá hoje com o presidente dos
Estados Unidos, Barack Oba-
ma, na Casa Branca, a presi-
dente Dilma Rousseff marca-
rá posição em defesa de Cuba.
Em um jogo combinado com
outros países do continente,
Dilma avisará que “esta será a
última Cúpula das Américas
sem a participação de Cuba”
porque, caso a situação não
mude, o próximo encontro,
em 2016, ficará completamen-
te esvaziado.

A 6.ª Cúpula das Américas
ocorrerá na cidade colombiana
de Cartagena de Índias, nos dias
14 e 15, pouco depois de Dilma
voltar da viagem aos EUA. Sob
embargo econômico norte-ame-
ricano, Cuba foi, mais uma vez,
excluída da reunião continental.
Em sinal de protesto, o presiden-
te do Equador, Rafael Correa, já
anunciou que não participará do
encontro na Colômbia.

Na conversa com Obama, Dil-
ma pretende antecipar a posição
unificada que o Brasil e outros
países do bloco mais alinhado à
esquerda pretendem levar à Cú-
pula das Américas. Pelo roteiro
acertado até agora, os governan-
tes de 12 dos 34 países convida-
dos para o convescote de Carta-
gena farão declarações de repú-
dio à falta de assento para Cuba
no evento.

Na prática, Dilma quer arran-
car de Obama, neste ano de elei-
ções presidenciais nos Estados
Unidos, o compromisso político
de que o governo americano vai
restabelecer relações com a ilha
governada por Raúl Castro, ir-
mão e sucessor de Fidel Castro
no comando do país. Obama é
candidato a um segundo manda-
topeloPartidoDemocrata.Osco-
mentários de Dilma, porém, de-

vem ser feitos na conversa a por-
tas fechadas, e não na declaração
ao lado de Obama, na Casa Bran-
ca. Dilma não tem intenção de
pôr Obama numa saia-justa nem
de tocar na questão da violação
dos direitos humanos em Cuba.

Quando visitou Havana, em ja-
neiro, Dilma criticou os EUA e
disse não ser possível fazer da
questão dos direitos humanos
uma “arma” de combate político-
ideológico. “Se vamos falar de di-
reitos humanos, nós começare-
mos a falar de direitos humanos
no Brasil, nos Estados Unidos e a
respeito de uma base aqui cha-
mada Guantánamo”, afirmou
Dilma, na ocasião, numa referên-
cia à prisão mantida pelo gover-
no americano na ilha.

Flórida. Dilma também ouviu
apelos de empresários para ques-
tionarObamasobreaconstitucio-
nalidade de uma lei aprovada na
Flórida que pune empresas com
relações comerciais com Cuba.
Pelanovalei,companhiascomne-
góciosnailhanãopodemtergran-
des empreendimentos na Flóri-
da. A retaliação atinge em cheio
as empreiteiras brasileiras, como
a Odebrecht, que toca a obra do
Porto de Mariel, em Cuba. Trata-
se do principal empreendimento
de infraestrutura realizado atual-
mente ali, com financiamento de
US$ 683 milhões do governo bra-
sileiro – 85% do valor total.

Depois que a lei foi aprovada
no Congresso da Flórida, Dilma
recebeu várias reclamações de
empresários que mantêm negó-
cios tanto nos EUA quanto em
Cuba.ElesqueremqueDilmaper-
gunte a Obama até que ponto o
Estado pode legislar sobre ques-
tões de relações internacionais.

Cachaça. O único acordo co-
mercial da visita oficial de Dilma
aos EUA será o reconhecimento
dacachaçacomo produtoexclusi-

vamente brasileiro. A bebida dei-
xará de chegar ao mercado ameri-
cano como uma espécie de rum.
A contrapartida será o ingresso
no Brasil do bourbon, o uísque de
milho, como bebida típica dos
EUAenãomaiscomo Scotch.Ou-
troscincoacordosmenospitores-
cos serão firmados em diferentes
áreas, além de 14 em Educação.

Dilma se reúne hoje de manhã
com Obama na Casa Branca e,
após o almoço, participa do en-
cerramentodo Forode Altos Exe-
cutivos EUA-Brasil. À tarde ela
encerra o seminário Brasil-EUA:
Parcerias para o Século 21 e, de-
pois, se reúne com empresários
norte-americanos. À noite, janta-
rá com o embaixador do Brasil
nos EUA, Mauro Vieira.

Em reunião, Dilma
defende ‘diálogo
entre iguais’

Encontro. Ontem, em Washington, Dilma participou de reunião com empresários brasileiros

AGENDA NOS EUA

Nosso aço ajuda a tornar seu sonho realidade. 
9 de abril. Dia Nacional do Aço.
Você pode não perceber, mas o aço está presente na sua vida em milhares de formas, até mesmo  
nos materiais que ajudam a construir sua casa, do prego ao vergalhão. Como uma das maiores 
recicladoras mundiais, a Gerdau trabalha para transformar sucata em aço de qualidade,  
que colabora todos os dias para a realização de seus sonhos. www.gerdau.com
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A7.




