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Οσύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα συνάντηση
στη Βραζιλία με τον ακροδεξιό εκλεγμένο πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου στην προσπάθεια να
έρθουν πιο κοντά οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της αμερικανικής ηπείρου.
ΟΜπόλτον έγραψε στο Twitter μετά τη συνάντηση πως μετέφερε πρόσκληση του Τραμπ στον
Βραζιλιάνο ηγέτη να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η συνάντηση, που κράτησε μία
ώρα, "ήταν ευρέως φάσματος" και "πολύ παραγωγική".
Στρατιωτικόελικόπτερο πετούσε πάνω από τις περίφημες παραλίες της πόλης καθώς ο Μπόλτον
έφθανε στην κατοικία του Μπολσονάρου σε μια περιοχή νότια του Ρίο ντε Ζανέιρο.
ΟΜπολσονάρου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα αποδεχθεί την πρόσκληση του Τραμπ να
επισκεφθεί την Ουάσινγκτον και τα σχέδια για βελτίωση του εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες,
οι εξαγωγές των οποίων στη Βραζιλία είναι μεγαλύτερες από τις εισαγωγές από τη χώρα αυτή.
Είπεπως συζήτησε για τους τελωνειακούς δασμούς με τον Μπόλτον, καθώς και για τις σχέσεις με
το Ισραήλ και την Κούβα.
Στησυνάντηση μετείχαν επίσης ο μελλοντικός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Μπολσονάρου
Αουγκούστου Χελένου, και ο μελλοντικός υπουργός Άμυνας Φερνάντου Ασεβέδου, και οι δύο
απόστρατοι στρατηγοί, καθώς και ο επόμενος υπουργός Εξωτερικών Ερνέστου Αραούχου, ένας
πολέμιος της παγκοσμιοποίησης που έχει γράψει πως η θεωρία της κλιματικής αλλαγής είναι
μαρξιστική επινόηση.
"Είμαστεγεωγραφικά και γεωπολιτικά κοντά, πρέπει να έχουμε στενότερες σχέσεις", είπε ο
Χελένου στον Μπόλτον κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με βίντεο που τράβηξε ένας σύμβουλος του
Μπολσονάρου και είδε το πρακτορείο Reuters.
ΟΜπόλτον δήλωσε την Τρίτη πως η εκλογή του Μπολσονάρου είναι μια "ιστορική ευκαιρία" για τη
Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εργαστούν από κοινού για την ασφάλεια, την
οικονομία και άλλα θέματα.
ΟΜπόλτον έχει χαρακτηρίσει την εκλογή του Μπολσονάρου θετικό σήμα πως η Βραζιλία θα

υποστηρίξει την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στην αριστερή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, την οποία
αποκαλεί τμήμα της "τρόικας της τυραννίας" στην Αμερική, μαζί με την Κούβα και τη Νικαράγουα.
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