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Comissão de Ensino e Assuntos em Zootecnia

Se depender da gente vive melhorSanta Catarina “Não há retrocesso no Mercosul”
Antonio Patriota, 58 anos,
ministro das Relações Exteriores
do governo Dilma Rousseff, fala
sobre a Argentina, os reflexos
para o Brasil da vitória de
François Hollande na França e
sobre a América Latina.

Agência RBS – Como o gover-
no reagiu à decisão da presidente
Cristina Kirchner de nacionalizar
a petrolífera espanholaYFP? Pare-
ce que a presidente Dilma gostou.

Antonio Patriota – Foi uma
decisão soberana da Argentina. A
Argentina passou por crises sérias,
começou a se recuperar, teve preo-
cupações com a desindustrialização
e agora procura uma fórmula que
garanta crescimento social. Há uma
afinidade entre os dois governos.

Agência RBS – Os brasileiros
cobram uma reação às barreiras
comerciais argentinas. Por que o
governo brasileiro não toma me-
didas de retaliações?

Patriota – Quem mora na frontei-
ra, vive muito intensamente os pro-
blemas de comércio. São situações
que nos preocupam, mas que estão
relacionadas à prosperidade. Temos
um comércio maior do que a Argen-

tina, um superávit importante e não
há porque não procurarmos um ente
dimento.

Agência RBS – Como o senhor
vê o futuro do Mercosul se o bloco
comercial mais próspero, a Zona
do Euro,vive essa crise profunda?

Patriota – Estamos aprendendo
com os acertos e desacertos. O exer-
cício da integração europeia é bem
mais antigo, tem 50 anos –
o do Mercosul tem 20 anos.
Agora, quando você olha
as cifras do crescimento
do comércio no Mercosul,
elas são muito eloquentes.
Cresceram 10 vezes desde
a criação do bloco e hoje
alcançam quase US$ 50
bilhões. Não há retrocesso
em relação ao Mercosul. Ele é uma
conquista histórica extraordinária.
Agora, quando aumenta muito a cor-
rente de comércio, os investimentos,
surgem áreas de dificuldade

Agência RBS – Há uma diver-
gência entre Hollande e a primei-
ra-ministra da Alemanha,Angela
Merkel. Ele defende investimentos
sociais, ela prega um duro ajuste
fiscal. Há uma preferência de Dil-
ma com relação a essas políticas?

Patriota – É desnecessário co-
mentar essa pergunta. Basta ver o
que a gente tenta realizar interna-
mente e fica clara a resposta. Mas
isso não significa que não haja uma
relação importante com a Alemanha.
Há muita coisa que a gente pode fa-
zer com a Alemanha, sobretudo no
plano da ciência e tecnologia. Eles
têm pequenas e médias empresas
muito bem desenvolvidas em tecno-

logia, e isso nos interessa
muito.

Agência RBS – O ex-
presidente Lula atuava
como principal articu-
lador da América Latina
com os EUA. No governo
Dilma, a posição está um
pouco mais recatada?

Patriota – Engraçado que se diga
isso. Às vezes, o que leio na imprensa
é um pouco diferente. Não creio que
o Brasil seja um interlocutor que fale
em nome da América Latina com
os EUA. Sempre haverá uma relação
muito intensa entre os dois países,
e essa relação se intensificou no go-
verno Lula. Era embaixador em Wa-
shington e foram criados inúmeros
novos mecanismos, o comércio cres-
ceu, atingiu níveis históricos, mas
isso continua acontecendo.
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