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Novo estilo de governar no Planalto 'calibra' relação
com Itamaraty
Eliane Oliveira

BRASÍLIA - Não há área em que seja mais visível a diferença entre os governos Dilma Rousseff e

o antecessor Luiz Inácio Lula da Silva do que a da política externa brasileira. A cara da

presidente Dilma mostra uma elevação do tom e uma posição intransigente na defesa dos

direitos humanos. O novo governo também demonstra buscar uma outra forma de relação com

a China e também com os Estados Unidos. No primeiro caso, prepara medidas concretas e

agressivas para resistir à invasão dos produtos chineses no mercado brasileiro e no segundo uma

reaproximação. No Itamaraty, afirmam diplomatas, estão sendo sentidos novos ares. (Leia

também: Dilma inicia mandato com marca própria e se afasta do estilo Lula )

Mudança, dizem integrantes do novo governo, é uma definição forte demais para o jargão da

diplomacia brasileira. "Calibragem" é como preferem chamar o novo tom da política externa

brasileira. Preocupados em não melindrar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com as

novas diretrizes do governo, alegam que não só na área externa do governo, mas em outras

também, a grande diferença é de estilo e não de política.

Nota forte sobre Egito marcou estilo Dilma

Aos poucos, demonstrações estão sendo dadas de que algumas práticas do governo anterior

foram abandonadas. Ninguém poderia imaginar Lula dizendo, mesmo que discretamente, que

"o Brasil não pode ter opinião sobre tudo", como fez recentemente a presidente Dilma, na única

viagem ao exterior feita até agora, à Argentina, referindo-se à crise no Egito.

No gabinete do novo ministro de Relações Exteriores, Antonio Patriota, os sinais dos novos

tempos são discretos, mas simbólicos. A tapeçaria com o mapa-mundi que ficava pendurada

atrás da mesa do ministro - pano de fundo da maioria das fotos do antecessor Celso Amorim -

foi trocada pelo "Guerra e Paz", de Portinari. O mapa foi colocado na parede lateral do

gabinete. No governo Lula, Patriota ocupava a secretaria geral do Itamaraty, segundo posto na

hierarquia do ministério, e numa entrevista recente à revista "Veja" declarou que: "Continuar

não é copiar".

Entre os inúmeros sinais de mudanças que vêm sendo passados por Dilma desde a transição, o

mais forte foi dado na quinta-feira passada, quando o Itamaraty soltou nota "deplorando" o que

estava acontecendo no Egito a jornalistas brasileiros.

- Nunca tinha visto uma nota tão forte - comentou um experiente diplomata, afirmando que

surge, no Brasil, um estilo diferente do de Lula.

Leia a reportagem completa na edição digital do GLOBO (exclusivo para assinantes)
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