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Boca no Trombone
Por: Euclides Staub - staub@oimagem.com.br
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Espionagem

a semana passada, o Brasil quis saber por que a
Agência Brasileira de Inteligência (Abin) andou
investigando em 2003 e 2004, nos dois primeiros anos
do governo Lula, diplomatas do Irã, do Iraque e da Rússia, além de salas vazias alugadas pela embaixada americana em Brasília?
Resposta do ministro da justiça José Eduardo Cardozo: “Quando você acha que existem espiões de potências estrangeiras atuando no Brasil você faz o quê? Deixa espionarem? Não, você faz a contraespionagem”.
Em 2003 e 2004, o Lulo PeTismo estenderia tapete
vermelho para russos e simpatizantes, os iraquianos
estavam tentando sobreviver aos ataques aéreos americanos e os iranianos, certamente preferiam vigiar Israel
em vez de perder tempo procurando informações que o
amigo Lula não se recusaria a fornecer pessoalmente.
Deve-se deduzir, portanto, que o ministro da Justiça,
ao recitar a explicação, pensava nos Estados Unidos ─
mais precisamente, nas bisbilhotices aqui promovidas
pela NSA dos ianques. Ocorre que o governo brasileiro
só soube delas neste ano. Se a espionagem seria descoberta em 2013, como qualiﬁcar de “contraespionagem”
o que houve em 2003 e 2004?
Admita-se que George W. Bush, eleito em 2000,
tenha resolvido espionar a potência emergente sulamericano. Nessa hipótese, o maior dos governantes desde Tomé de Souza dispensaria os serviços da inteligência para enquadrar o inimigo. Lula jura que, quando estava no rancho do colega Bush no Texas, estava lhes ensinando socialismo ou
passando um pito no
colega. Portanto, bastaria um manifesto para
que o imperialismo ianque nunca mais tentasse desvendar os segredos do Brasil Maravilha.
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Colombo trata de acordos comerciais em reunião
com embaixador do Brasil na Rússia
Moscou
governador de Santa
Catarina, Raimundo
Colombo, se reuniu, na
segunda-feira (11), com o
embaixador do Brasil na
Rússia, Fernando Paulo
de Mello Barreto Filho. O
encontro, realizado na
sede da embaixada, em
Moscou, contou com a presença do secretário de
Infraestrutura, Valdir
Cobalchini, e do diretorﬁnanceiro da Celesc, José
Carlos Oneda, além dos
diplomatas Rinaldo Junqueira de Barros, Miguel
Griesbach Pereira Franco
e do secretario Guilherme
Belli. O embaixador, que
está em Moscou há três
meses, destacou a importância das relações comerciais entre a Rússia e o Brasil.
Rinaldo de Barros, que
atua na área da agricultura da embaixada, disse
que Santa Catarina responde por 11% das exportações brasileiras para a
Rússia, com as vendas de
carnes suína, aves e também de fumo. “Santa Catarina oferece o melhor serviço de vigilância sanitária
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do Brasil”, ressaltou.
O governador lembrou
que o Estado conta com 65
barreiras de proteção sanitária nas divisas com o Rio
Grande do Sul e o Paraná e
esse trabalho, segundo
Colombo, garantiu a conquista do mercado japonês para a carne suína catarinense. Raimundo
Colombo se comprometeu
a receber uma missão para
fortalecer o mercado de
exportações de carne suína para a Rússia, hoje considerado inconstante. Barreto Filho ressaltou que as
empresas brasileiras precisam ser ágeis em responder aos questionamentos apresentados
pelos russos.
O m i n i s t r o conselheiro Miguel Pereira Franco pediu o apoio do
governo catarinense para
o encontro sobre segurança alimentar, previsto
para 2014 na Rússia, principalmente pelo sucesso
da sustentabilidade nas
propriedades rurais catarinenses.
Raimundo Colombo
disse que a Epagri estará à
disposição para cooperar

com a embaixada, porque
conta com excelência nas
pesquisas sobre maçã,
pera, uva e na produção de
vinhos nas regiões de altitude e de leite, entre
outros produtos.
O embaixador Barreto
Filho aﬁrmou, ainda, que
os russos têm interesse em
investir em ferrovias no
Brasil. Colombo aﬁrmou
que existem projetos previstos para Santa Catarina. A linha que ligará o
Oeste ao Litoral, já denominada de ferrovia do frango, e a litorânea, para
interligar os portos de Itapoá, São Francisco do Sul,

Navegantes, Itajaí e Imbituba. O projeto dessa última, de acordo com o
governador, deve ser apresentado em até 30 dias. As
outras duas são linhas que
vem do Centro-Oeste, passando por Chapecó, e a
revitalização da ferrovia
paralela à BR-116, no Norte catarinense.
Os diplomatas destacaram, ainda, o interesse
dos russos em investir em
uma fábrica de sapatilhas
para balé e do Uzbesquistão em atrair técnicos para
atuar em escolas de futebol de campo.
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