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Chanceleres de Dilma vão para a
'segunda divisão'

Após ajustes determinados pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, em
conversas com o chanceler Ernesto Araújo que identificaram o perfil dos
diplomatas, a dança das cadeiras no Itamaraty está perto de ganhar um
desenho definitivo. Os três chanceleres da ex-presidente Dilma Rousseff vão
para postos considerados de "segunda linha" na política externa. Luiz
Fernando Serra, cotado na transição para ser ministro das Relações
Exteriores, levará a embaixada em Paris como um "prêmio de consolação".

A trinca de ex-chanceleres de Dilma sai do chamado "circuito Elizabeth
Arden", que representa as embaixadas mais cobiçadas pelos diplomatas. Hoje
chefe da missão brasileira nas Nações Unidas, em Nova York, Mauro Vieira
deve ser deslocado para a embaixada em Zagreb (Croácia). Antônio Patriota
sai de Roma e vai para o Cairo. Luiz Alberto Figueiredo, que foi embaixador
em Washington e está em Lisboa, seguirá provavelmente para Doha.

Outra figura muito associada ao petismo,
Paulo Oliveira Campos já tem sua
situação 100% definida: deixa a
embaixada em Paris e assume o
consulado-geral em São Francisco.
Conhecido pelas iniciais POC, ele foi
chefe do cerimonial do Palácio do
Planalto durante a gestão do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ex-chefe de gabinete quando José Serra (PSDB-SP) foi chanceler, o
embaixador Julio Bitelli tem praticamente acertada sua transferência de
Bogotá (um posto considerado importante na América do Sul) para Rabat,
capital do Marrocos, embaixada com muito menos evidência.

Ex-cônsul em Miami e hoje assessor internacional da Câmara, com trânsito
no DEM, Helio Vitor Ramos deve substituir Patriota em Roma. Pedro Brêtas,
que também construiu pontes com o bolsonarismo na campanha eleitoral, é
nome quase certo na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP),
em Lisboa.

Carlos Alberto Simas Magalhães, hoje em Assunção, deve ir para a
embaixada em Portugal. Para seu lugar, iria Flávio Damico, atualmente
embaixador em Cingapura. O posto em Assunção, normalmente importante,
ganhará ainda mais relevância com a renegociação nos próximos anos da
divisão entre Brasil e Paraguai da energia a ser produzida por Itaipu a partir
de 2023.

Outras indicações bem encaminhadas pelo ministro Ernesto Araújo são as
seguintes: José Luiz Machado e Costa para Budapeste (Hungria), Maria
Edileuza Fontenele Reis para Sófia (Bulgária), Henrique Sardinha para a
Santa Sé, Frederico Meyer para Tblisi (Geórgia), Eugenia Barthelmess para
Cingapura, Ary Quintella para Kuala Lumpur (Malásia).

Na semana passada, Bolsonaro falou publicamente sobre a troca de 15
embaixadores. Ele se queixou da imagem negativa de seu governo no exterior
e disse que as mudanças visavam melhorar essa percepção. Serão feitas perto
de 30 trocas.
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Indicadores Brasil
Variação em %

Indicador abr mar fev 12
m*

IPCA 0,75 0,43 4,58
IGP-M 0,92 1,26 0,88 8,64
IGP-10 1,00 1,40 0,40 8,46
Prod.
Industrial**

0,7 0,5

IBC-BR** -0,73 1,00

Veja as tabelas completas no ValorData

Fontes: IBGE, FGV e BC. Elaboração Valor Data. *
Acumulado até o último mês indicado ** Dessazonalizado
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Globo Notícias

Não há definição ainda sobre o novo embaixador em Washington. A
avaliação no Itamaraty é de que a visita bem-sucedida de Bolsonaro aos
Estados Unidos fortalece o diplomata Nestor Forster para o cargo.

Forster, atual ministro-conselheiro em Washington e próximo do escritor
Olavo de Carvalho, esteve profundamente envolvido com os preparativos da
viagem presidencial. Fontes ouvidas pelo Valor relataram que ele foi o
responsável até mesmo pela escolha dos convidados para o jantar oferecido a
expoentes da direita americana na residência do embaixador Sergio Amaral.

Seu concorrente direto, o cientista político Murillo de Aragão, tem apoio da
ala militar do governo. É o preferido, por exemplo, do vice-presidente
Hamilton Mourão. O ministro Paulo Guedes (Economia) também torce por
Aragão. Considera que ele é o nome certo para explicar e defender as
reformas com os investidores. No entanto, decidiu não envolver-se no
assunto nem pedir nada a Bolsonaro.
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