
BRASÍLIA - Na iminência de anunciar o nome do novo embaixador do

Brasil nos Estados Unidos, o Palácio do Planalto e o Itamaraty trabalham

com três tipos de perfil que se adequariam à função: empresarial,

ideológico e técnico. Até ontem, os dois nomes mais cotados para

assumirem o que passou a ser o principal posto no exterior para o

governo brasileiro eram o do cientista político Murillo de Aragão e o do

número 2 da embaixada em Washington, o diplomata Nestor Forster

Junior.
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A expectativa é que o nome do novo embaixador seja conhecido durante a

visita que Bolsonaro fará aos EUA de 17 a 19 deste mês. Segundo fontes,

Aragão se enquadraria no perfil empresarial, enquanto Foster entraria no

perfil ideológico. Ainda não havia, na segunda-feira, nomes considerados

mais técnicos para assumir a embaixada brasileira naquele país.

Em uma avaliação reservada, Murillo de Aragão teria facilidade em

explicar as reformas econômicas, gerar confiança na economia brasileira,

atrair mais investimentos e alavancar acordos com impacto no comércio e

nos investimentos. O que poderia atrapalhar a escolha de seu nome é que

o cientista político, antigo apoiador do ex-presidente Michel Temer, só

aderiu a Bolsonaro no último instante. Ainda contam como desvantagens

"o desconhecimento do lado político da diplomacia" e um possível

conflito de interesses,  por ser dono de uma empresa de consultoria

empresarial.

SAIBA MAIS

Bolsonaro aposta em
visita à Casa Branca
para relançar
imagem no exterior

Bolsonaro espera
que acordos com
EUA ajudem a
renovar
equipamento militar
brasileiro, diz
chanceler

Governo Bolsonaro
enterra Unasul
criada por Lula e
adere a novo
organismo regional

Olavo de Carvalho
contradiz Itamaraty
no caso de
diplomata demitido

Na hipótese de uma escolha ideológica, Nestor Forster Junior tem como

vantagens o fato de "gozar da confiança e da intimidade " do chanceler

Ernesto Araújo. Ele seria, inclusive, o responsável por ter apresentado o

guru intelectual do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, a Araújo.
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Bolsonaro: presidente deve escolher o novo embaixador em Washington Foto:
EVARISTO SA / AFP
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De acordo com fontes do governo, "não haveria dúvida sobre a lealdade

de Forster à visão favorável ao presidente Donald Trump e ao Ocidente e

antiglobalista". Ele também é respeitado por colegas da carreira

diplomática. Porém, ainda não foi promovido ao posto mais alto da

carreira, que é de embaixador, e sua experiência estaria restrita a temas

administrativos e consulares.

Vencendo a saída técnica, o novo embaixador deveria ter as seguintes

características: conhecimento da agenda dos EUA e do funcionamento do

sistema político americano e do Congresso; experiência diplomática

diversificada; visão estratégica de temas internacionais e bom

relacionamento com o chanceler. Poderia ser contabilizado como

desvantagem para o candidato "não possuir credenciais antiglobalistas".

O nome de Olavo de Carvalho aparece nos bastidores como uma opção

para a embaixada. Porém, fontes do próprio governo brasileiro

reconhecem que essa possibilidade tem se tornado cada vez mais remota.

As últimas notícias relacionadas a Carvalho, como a vaquinha virtual para

ajudá-lo a pagar um tratamento médico e dificuldades financeiras, além

do recente apelo, feito pelo próprio, para que seus ex-alunos

abandonassem os cargos que ocupam no governo Bolsonaro, tendem a

dificultar sua aprovação para a embaixada pelo Senado brasileiro.

Jantar com conservadores

A agenda de Bolsonaro nos EUA ainda está sendo fechada, mas alguns

eventos foram programados com antecedência. Um deles será um jantar,

no dia 17, na residência do atual embaixador do Brasil, Sergio Amaral,

com formadores de opinião conservadores. São exemplos o ex-

estrategista de Donald Trump, Steve Bannon; o escritor Olavo de

Carvalho; o empresário Gerald Brant; e a colunista e integrante do

conselho editoral do Wall Street Journal Mary Anastasia O'Grady.

Outro jantar está previsto para o dia seguinte, após um seminário

empresarial Brasil-EUA promovido pela Câmara Americana de Comércio

(Amcham).  Existe nos Estados Unidos um grande número de empresas

brasileiras, que empregam cerca de 100 mil pessoas e têm um estoque de

investimentos no país da ordem de US$ 30 bilhões.

Bolsonaro será recebido por Trump na terça-feira, dia 19, em uma

reunião na Casa Branca, seguida de almoço. À noite, haverá um jantar na

Blair House, onde se hospedará o presidente brasileiro. É esperado um

seleto grupo de autoridades americanas no evento.

Até ontem, estava prevista a assinatura de três memorandos de

entendimento — relacionados a segurança nas fronteiras e troca de

experiências entre a Polícia Federal e o FBI. Também estavam certos dois

acordos, sendo um deles para o uso da base de Alcântara (MA) pelos EUA

e outro para o desenvolvimento de um satélite destinado ao

monitoramento do clima e à navegação marítima.

De acordo com a agência Reuters, o novo Acordo de Salvaguardas

Tecnológicas permitirá que os americanos usem a base — considerada a

melhor localização do mundo para lançamento de foguetes — para seu

programa espacial, em troca de pagamento. O Brasil não conseguiu

acesso à tecnologia usada pelos EUA em mísseis, foguetes, artefatos e

satélites, como o governo brasileiro chegou a requerer. Mas o novo acordo

retira a segregação de uma área da base, como estava prevista no texto

inicial, negociado em 2000, em que apenas americanos teriam acesso. A

nova proposta delimita uma área de acesso restrito, mas não impede a

entrada de brasileiros.

O governo brasileiro espera que, durante a visita, Trump declare seu

apoio à candidatura do Brasil a membro da Organização para Cooperação

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Também é aguardado um gesto

das autoridades americanas no sentido de conceder ao Brasil o status de
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aliado estratégico "extra-Otan". Isso daria preferência aos brasileiros na

transferência de tecnologia na área militar.
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