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Dilma pede
‘harmonia’ com
países vizinhos
Na posse do novo chanceler, presidente afirma
que Brasil ‘não interfere na vida dos outros’

DIDA SAMPAIO/ESTADAO

ITAMARATY EM CRISE. Sucessão

Posse. Dilma cumprimenta Figueiredo, seu novo chanceler

Tânia Monteiro
BRASÍLIA

Em cerimônia discreta, a pre-
sidente Dilma Rousseff em-
possou ontem Luiz Alberto
Figueiredo como novo minis-
tro das Relações Exteriores,
em substituição a Antônio Pa-
triota, que deixou o cargo de-
pois de ser responsabilizado
pela fuga da embaixada brasi-
leira em La Paz do senador bo-
liviano Roger Pinto.

Em rápido discurso, Dilma
evitou citar diretamente o epi-
sódio, mas ressaltou que o Bra-
sil não interfere na vida dos ou-
tros países. Patriota, no entan-
to, foi mais claro ao dizer que
episódios como esse não po-
dem voltar a ocorrer e foi aplau-
dido por quase um minuto, de

pé, pelos diplomatas.
Dilma fez questão de exaltar

as boas relações que mantém e
quer continuar mantendo com
os países vizinhos, lembrando

que todos são “iguais em direi-
tos e merecedores do mesmo
respeito”. Depois de salientar
que sua “prioridade é a integra-
ção regional”, principalmente
com nossos vizinhos da Améri-
ca do Sul, Dilma disse que as
conquistas obtidas pelo Brasil
nos últimos anos, com as no-
meações de brasileiros para im-
portantes organismos interna-
cionais, são “frutos da coerên-
cia e da consistência de nossos
princípios” e avisou que “acredi-
ta no multilateralismo como
forma de construir consensos
estáveis”.

Em seguida, ela passou a lis-
tar princípios que considera
fundamentais para a política ex-
terna brasileira, como a não in-
tervenção, a solução pacífica de
controvérsias e o respeito pela
soberania de todos os povos.

A afirmação de Dilma que de-
fende soluções negociadas para
crises externas e internas soou
como um recado para a Bolívia,
que enfrenta um novo proble-
ma nas relações com o Brasil e
aguarda acenos da presidente
sobre como ficarão as relações
entre os dois países depois da
fuga do senador.

O Brasil reconhece o erro do
diplomata que retirou o sena-
dor da Bolívia, mas também, in-
ternamente, repudia a demora
de Evo Morales em conceder
um salvo-conduto ao senador.
Dilma disse ainda que “o alicer-
ce de nossa política externa é a
relação harmônica e respeitosa
a nossos irmãos latino-america-
nos” e emendou falando do “or-
gulho” que tem do Mercosul, da
Unasul e da Celac.

Reunião. Dilma se reunirá com
Evo amanhã, em Paramaribo,
capital do Suriname, onde am-
bos participarão da reunião de
chefes de Estado e de governo
da União de Nações Sul-Ameri-
canas (Unasul). O encontro foi
definido ontem durante um bre-
ve telefonema “cordial” entre
os dois, que não durou mais de
cinco minutos.

● Princípios
“Só aprovamos ações
excepcionais em defesa da
preservação da vida. O
alicerce de nossa política
externa é a relação
harmônica e respeitosa com
nossos irmãos
latino-americanos. Nos
últimos anos, o prestígio
internacional do Brasil
cresceu muito, nosso País
se tornou uma voz ativa”
Dilma Rousseff
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A21.




