
Cardozo desconfia de ação orquestrada
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse que a velocidade

com que os boatos sobre o fim do Bolsa Família se espalharam ao

mesmo tempo em vários pontos do território nacional levanta a

suspeita de que a ação possa ter sido orquestrada. “Evidentemente

houve uma ação de muita sintonia e isso nos leva a cogitar essa hipó-

tese”, disse, acrescentando que haverá rigor nas punições. ABr
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O relacionamento do Brasil com o
continente africano ganhou desta-
que na agenda da política externa
brasileira este ano. Num espaço
de pouco mais de quatro meses, a
presidente Dilma Rousseff viajará
pela terceira vez para uma nova ro-
dada de encontros no continente
em Adis Adeba, na Etiópia. A via-
gem acontece para a cúpula co-
memorativa do aniversário de 50
anos da União Africana, que reú-
ne 54 países do continente. Dil-
ma viaja amanhã à noite, para se
preparar para a agenda oficial
que será realizada ao longo do
próximo sábado.

O Brasil foi o único país da Amé-
rica do Sul a receber convite de
honra para o evento. Além dele,
nas Américas, haverá apenas a
participação da Jamaica. Entre os
demais convidados está a França,
a União Europeia, a China, a Índia
e um representante do Oriente Mé-
dio ainda não definido, que pode-
rá ser Qatar ou Palestina. O convi-
te recebido por Dilma pode ser in-
terpretado como um gesto da im-
portância que os países da África
estão dando ao Brasil.

Na análise de técnicos do Ita-
maraty, os africanos demonstram
interesse em aprender mais com
os avanços econômicos e sociais
obtidos pelo Brasil nos últimos
anos. Ao Brasil, interessa abrir
mercado para as empresas brasilei-
ras, principalmente nas áreas de
transportes, energias e comunica-
ções. Segundo o diretor do Depar-
tamento de África do Itamaraty,
Nedilson Ricardo Jorge, a discus-
sões sobre os temas da integração

econômica e da infraestrutura
deverão permear o discursos dos
chefes de estados convidados,
entre eles, o Brasil. “Acredito
que não faltarão menções sobre
a questão da infraestrutura até
pelas próprias iniciativas da
União Africana, como o Progra-
ma de Infraestrutura e Desenvol-
vimento na África (Pida, criado
em 2012), que busca reduzir o dé-
ficit em infraestrutura do conti-
nente”, afirma Nedilson.

Na agenda de Dilma durante o
evento, há apenas uma reunião
bilateral, com a Etiópia, mas o
Itamaraty ainda programa ou-
tros encontros. Segundo Nedil-
son, estão previstas assinaturas
de acordos na áreas de serviços
aéreos, ciência e tecnologia, agri-
cultura e educação. O acordo de
serviços aéreos acontece diante
das iniciativas do Brasil em pro-
mover maior conectividade de
voos diretos com o continente
africano. Por exemplo, a partir
de 1º de julho, a Etiópia Airlines
vai começar a voar para o Brasil,
como parte desse plano.
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Dilma volta à África em busca
de mais negócios para o Brasil

RobertoStuckertFilho

BOLSA FAMÍLIA

Para Itamaraty, convite da União Africana mostra forte interesse dos africanos no desenvolvimento econômico

brasileiro. Negociações comerciais envolverão as áreas de aviação, ciência e tecnologia, agricultura e educação

ParaoItamaraty,Áfricaéummercadoestratégico, justificandomaisumaviagemdeDilmaRousseff

Itamaraty acredita que
o investimento em
infraestrutura, uma
necessidade premente
por toda a África, será
o carro-chefe da
fala da maioria dos
estadistas no evento
da União Africana
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2013, Brasil, p. 3.




