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Patriota e
Kerry, em
Washington:
reunião para
“fortalecer
parceria global”
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Política americana abre
espaço para o Brasil
Secretário de Estado, John Kerry, ressaltou importância brasileira para os Estados Unidos
Renata Giraldi
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A importância brasileira no cenário internacional foi destacada ontem pelo secretário de Estado americano, John Kerry, durante conversa com o ministro das Relações
Exteriores, Antonio Patriota, em
Washington, capital dos Estados
Unidos. Kerry e Patriota trataram,
entre outros temas, da primeira vi-

sita de Estado da presidente Dilma
Rousseff ao país, prevista para ser
realizada em outubro. Os Estados
Unidos reservam esse tipo de visita
apenas aos parceiros estratégicos.
Antes da visita de Dilma aos Estados Unidos, virá ao Brasil até o final deste mês, o vice-presidente
norte-americano, Joe Biden.
“Queremos fortalecer o Diálogo
de Parceria Global um projeto comum dos dois países que inclui

ações em várias áreas”, disse Kerry. O Diálogo de Parceria Global é
formado por mais de 30 mecanismos de consulta e cooperação que
cobrem praticamente todos os temas das agendas bilateral, regional, internacional e global.
No texto, distribuído pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, Kerry demonstra simpatia pelo Brasil e lamenta não falar português como sua mulher Te-

Kerry e o ministro
Antonio Patriota
se reuniram para
discutir a primeira
visita da presidente
Dilma Rousseff
aos EUA como
chefe de Estado

reza Heinz, que é moçambicana.
“Minha mulher não está aqui para
falar português”, disse ele. “Nossa relação com o Brasil é extremamente importante, que é um país
que vem aumentando seu destaque. Estamos ansiosos pela visita
da presidenta Dilma Rousseff em
outubro.”
O secretário de Estado ressaltou a importância do Brasil na reconstrução do Haiti, que em 2010
sofreu os impactos do pior terremoto da sua história recente, e na
busca por uma solução negociada
na Síria, que vive em conflito há
dois anos que já provocou mais de
90 mil mortes. “Eu conheço o Brasil, que é um país de que gosto muito. É um país fascinante, com uma
cultura muito diversificada e enorme energia econômica, assim como energia de vida”, disse.
Kerry disse ser fã do futebol
brasileiro. “A Copa do Mundo fascina a todos nós. Eu vou encontrar
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BOLÍVIA

Governo adia negociações sobre greves
O governo do presidente da Bolívia, Evo Morales, adiou as
negociações com a principal entidade sindical do país, a Central
Trabalhadora Boliviana (COB) até que sejam encerradas as
paralisações em todo o país. O ministro do governo (o equivalente
à Casa Civil no Brasil), Carlos Romero, disse que o governo
espera o fim das mobilizações para retomar as conversas.
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A recente designação de um
chefe interino da missão
diplomática da Venezuela nos
Estados Unidos mostra o
desejo da nação sul-americana
de restabelecer as relações
diplomáticas plenas entre os
dois países, conforme declarou
o ministro das Relações
Exteriores venezuelano.
Disputas entre Caracas e
Washington eram comuns
durante os 14 anos de governo
do líder socialista Hugo
Chávez, resultando na retirada
mútua de embaixadores das
duas capitais.
O chanceler venezuelano,
Elias Jaua, sugeriu em uma
entrevista na TV que o
movimento de nomear o aliado
do governo Calixto Ortega
como encarregado de negócios
em Washington pode ser um
prelúdio para restaurar os
embaixadores.
“Esta é uma mensagem aos
políticos norte-americanos, para
que eles compreendam o desejo
da Venezuela de normalizar
as relações, via a designação
das mais altas autoridades
diplomáticas”, disse ele.
“Por quê? Porque os Estados
Unidos continuam sendo nosso
principal parceiro comercial.”
O presidente venezuelano,
Nicolás Maduro, tem dito nos
últimos meses que deseja
melhores relações com
os Estados Unidos. Mas o
sucessor de Chávez, morto em
março, também acusa os
Estados Unidos de tentarem
desestabilizar a Venezuela.
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Safra 2013/14 da
oleaginosa nos
Estados Unidos deve
ficar entre 92 milhões
e 94 milhões de
toneladas, enquanto
a do Brasil não
ultrapassará 87
milhões de toneladas

empresários e consultores para conhecer de perto o agronegócio
dos EUA.
“A ideia é entender que o agronegócio é política, jogo de tarifas... É observar o contexto global
do agronegócio, para que os participantes do mercado tenham uma
visão mais estratégica do agronegócio”, afirmou Molinari.
Segundo ele, “essa situação do
caos logístico brasileiro poderia
ser amenizada se o agronegócio tivesse visto o que acontece nos outros países, se empresários tivessem trazido experiências dos
EUA para melhorar a infraestrutura local”.
“As pessoas deveriam saber (sobre o que se passa nos EUA), mas
não sabem, tanto é que o pessoal
chega lá e descobre coisas que poderiam estar fazendo aqui no Brasil”, afirmou.
A missão privada brasileira desembarcará em Washington e será
recebida na Embaixada brasileira,
onde visitará também o USDA.
Além da capital dos Estados Unidos, os participantes passarão por
Chicago, onde está a bolsa que é referência global de preços agrícolas, por Saint Louis e Des Moines.
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A safra de soja do Brasil na nova temporada (2013/14) continuará crescendo, mas não o suficiente para superar os Estados Unidos como os maiores
produtores globais da oleaginosa, avalia a consultoria Safras
& Mercados, que promoverá
em julho um tour pelos EUA
com integrantes do agronegócio brasileiro em busca de conhecimentos sobre a liderança
agrícola americana.
A próxima safra de soja do
Brasil poderá atingir entre 85
milhões e 87 milhões de toneladas, com um crescimento de
área plantada, disse o diretor
da Safras, Paulo Molinari.
Já a colheita dos EUA de soja
em 13/14 deverá ficar entre 92
milhões e 94 milhões de toneladas, com os norte-americanos
retomando a sua hegemonia na
cultura, após a quebra de produção pela seca na temporada
2012/13.
Em 12/13, segundo dados

do governo dos EUA (USDA), a
produção norte-americana somou cerca de 82 milhões de toneladas, enquanto a brasileira está
estimada em 83,5 milhões de toneladas. Para 13/14, o USDA prevê mais de 92 milhões de toneladas para os EUA.
O USDA também prevê um aumento da safra brasileira 13/14, para 85 milhões de toneladas. Outras consultorias privadas do Brasil, como a Agroconsult, também
preveem crescimento do plantio
de soja do Brasil.
O Brasil planta sua safra a partir de meados de setembro. Já o
plantio 13/14 dos EUA está em desenvolvimento.
Segundo Molinari, os EUA nunca perderam a liderança em soja,
uma vez que a safra 12/13 americana foi duramente afetada pela pior
seca em mais de meio século.
Ele destacou que a liderança
agrícola dos EUA vai muito além
da eficiência “dentro da porteira”, passando por uma agroindústria forte e por condições logísticas adequadas para o escoamento
da produção.
O objetivo do chamado Agrotour, o terceiro promovido pela
consultoria, é levar agricultores,
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Apesar dos esforços
brasileiros, americanos
continuam os maiores
nesta área agrícola

De toneladas de soja é a
expectativa com a qual o governo
americano trabalha para a
produção brasileira de soja na
safra 2013/14
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92 milhões
De toneladas de soja é o
que calcula a área agrícola
dos EUA para a produção
da oleaginosa no país,
também na safra 13/14
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uma maneira de estar lá durante o
período da Copa de 2014”, brincou. Patriota retribuiu, lembrando que ele e Kerry mantêm conversas constantes por telefone.
“Nós estamos muito interessados em ouvir sobre as últimas iniciativas do secretário Kerry em relação à questão Israel-Palestina e
à Síria. Queremos contribuir para
uma solução pacífica e diplomática para todas essas questões”, destacou Patriota, que também se reuniu com o assessor de Segurança
Nacional da Casa Branca, Tom Donilon.
Antes da viagem aos Estados
Unidos, a presidente Dilma Rousseff deve participar, em Nova
York, em setembro, da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Mas o caráter da visita não será de
chefe de Estado. O convite à presidente, segundo assessores brasileiros, foi feito pelo presidente americano, Barack Obama.
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EUA crescem em produção de
soja para manter liderança

Venezuela quer
restabelecer
laços com EUA

Maior produtor mundial de soja, EUA se destacam pelas condições adequadas de escoamento
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 maio 2013, Mundo, p. 26-27.

