
N T E R N A C I O N A L

UM ALIADO
DO

BARULHO
A Venezuela entra no Mercosul e o bloco

regional nunca mais será o mesmo

O presidente da Venezuela, Hugo
Chávez Frias, classificou o ingresso ofi-
cial de seu país no Mercosul como um
passo decisivo da América do Sul para
a "libertação do imperialismo". Somen-
te por essa expressão que ele usou, dá
para saber que vem muito barulho pela
frente - e o Brasil não terá nada a ga-
nhar com isso. No portentoso teatro Te-
resa Carreño, em Caracas, Chávez as-
segurou na terça-feira 4 que o ato sig-
nificava "uma nova etapa da história
venezuelana, e, por que não dizer, da
América do Sul", no caminho traçado
pelos libertadores Simón Bolívar e San
Martin. Discursos à parte, o ingresso da
Venezuela como quinto sócio fará com
que o bloco formado originalmente por
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai
passe a ter um PIB de US$ l trilhão,
uma população de cerca de 250 milhões
de habitantes e um comércio global de
US$ 300 bilhões/ano. Só isso? Não.
Terá o tal do barulho. Chávez é inimi-
go declarado dos EUA, o maior com-
prador do Mercosul. E mais da meta-

de da exportação brasileira vai jus-
tamente para os EUA, ou seja, o
novo parceiro venezuelano é ruim
para nós. Mais: Chávez não honra
contratos que assume, ao contrá-
rio, rasga-os. Mais moderado, o pre-

sidente Luiz Inácio Lula da Silva



pediu a "redução das assimetrias" no
Mercosul, defendendo a melhoria do
acesso do Paraguai e do Uruguai aos
mercados do Brasil e da Argentina.

Enquanto Lula falava, Chávez agia.
Na própria cerimônia de adesão de seu
país ao bloco do Cone Sul, o presi-
dente venezuelano anunciou que Ca-
racas comprará US$ 100 milhões de
bônus da dívida do Paraguai com a
hidrelétrica Itaipu, a binacio-
nal que o país divide com
o Brasil. Dias antes, o
presidente paraguaio,
Nicanor Duarte Frutos,
fizera pesadas acusa-
ções contra Brasil e
Argentina, dizendo que
o Mercosul condenava
o protecionismo dos
EUA e da Europa, mas o
reproduzia com seus sócios
menores. Na mesma oportuni-
dade, o presidente Néstor Kirchner
também mostrou que não estava em
Caracas só para o blablablá diplomáti-
co e anunciou que a Argentina e a Ve-
nezuela em breve lançarão no mercado
financeiro um título público binacional,
batizado de "Bono der Sur" (bônus do
Sul). Uma das versões desse bônus con-
sistiria em um título argentino com ga-
rantia dos petrodólares venezuelanos.

Somada à alta dos preços de petró-
leo (120% desde 2003), a adesão da
Venezuela ao Mercosul potencializa a
influência de Chávez no subcontinente
sul-americano. Os excedentes petrolí-
feros (a Venezuela é o quarto maior
produtor mundial) já propiciaram ao
governo de Caracas investimentos no
valor de US$ 6,2 bilhões na região,
em países como Argentina, Bolívia,

Colômbia, Uruguai e até o
Brasil. Da Argentina, Chá-

vez comprou US$ 2,5 bi-
lhões em bônus da dí-
vida pública em maio
de 2005 e mais US$
239 milhões este ano.
Na Bolívia, o venezue-
lano já injetou US$ 100

milhões em infra-estru-
tura e outros US$ 30 mi-

lhões na área social. Chávez
ainda tem projetos com o Brasil

e a Argentina, como a Petrosur e o
Gasoduto do Sul - este último estima-
do em US$ 20 bilhões.

Muitos analistas acreditam que,
para o governo Lula, Chávez tornou-
se a um só tempo um sócio desejado
e temido. Desejado pelos motivos ób-
vios, temido pela possibilidade de usar
o Mercosul para consolidar sua lide-
rança regional, errática e de confron-

to permanente com os EUA.
Para o jornal venezuelano
El Nacional, "o presidente
Lula e alguns de seus co-
laboradores defendem que
é melhor manter Chávez por
perto para controlar seus
eventuais destemperos".
Outros analistas acreditam
que o ingresso da Venezue-
la no Mercosul altera a re-
lação de forças no bloco a
favor da Argentina. "A en-
trada da Venezuela, da for-
ma como ocorreu, já é um
reflexo de que a liderança
do Brasil está combalida.
Era de interesse de Kirch-
ner, que está sendo financia-
do por Chávez, que isso
ocorresse logo", diz o con-
sultor de relações internacio-
nais Mario Marconini. •

TIMONEIRO O ditador Kim Jong II (à esq.)

Eles querem
BRIGA?
Coréia do Norte faz
teste com mísseis

A o excêntrico ditador comunista da
Coréia do Norte, Kim Jong II, não
escapa nenhuma oportunidade de

fazer propaganda. A última foi em 4 de
julho, Dia da Independência dos EUA,
quando seu país anunciou que testara
seis mísseis de curto e médio alcance,
lançados sobre o mar do Japão. Um dia
depois, um sétimo projétil também foi
lançado. Entre os mísseis testados esta-
va o Taepodong-2, que, com seis mil
quilômetros de alcance, teoricamente po-
deria atingir o Alasca e cidades litorâ-
neas da Costa Oeste dos EUA. Os pro-
testos da comunidade internacional,
EUA e Japão à frente, foram tímidos se
comparados com a histeria de 2003 em
torno da suposta existência de armas
de destruição em massa no Iraque.

Embora os testes aparentemente te-
nham fracassado, o gesto político da Co-
réia do Norte visa ditar o ritmo das ne-
gociações do Grupo dos Seis (EUA, Rei-
no Unido, Coréia do Sul, China, Rússia
e Japão) em relação ao programa nu-
clear norte-coreano, sabidamente mili-
tar. O grupo tenta convencer o regime
comunista a voltar a aceitar inspeções.
Até agora, Kim conseguiu provocar uma
reunião do Conselho de Segurança da
ONU e o aumento dos preços do petró-
leo, que passou dos US$ 75 o barril. •
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