
Mercosul propõe plano para amenizar diferenças regionais  
 
O Conselho do Mercado Comum (CMC) do Mercosul se comprometeu hoje a traçar um plano 
estratégico para reduzir as assimetrias existentes entre seus países-membros e apostou no 
incentivo a políticas de integração produtiva entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. 
 
O chanceler uruguaio, Reinaldo Gargano, destacou também o avanço no processo de adesão 
da Venezuela ao Mercosul como membro pleno dado ontem pela Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara dos Deputados do Brasil. Agora, o tema deverá ser abordado pelo 
plenário da Câmara e posteriormente pelo Senado.  
 
Reunidos em Montevidéu, sede do Mercosul, os ministros de Exteriores e os responsáveis por 
assuntos econômicos do órgão decidiram negociar a assinatura de um documento que ajude a 
amenizar as diferenças regionais, mais notáveis entre Brasil e Argentina, por uma parte, e 
entre os mais modestos membros do órgão, por outra.  
 
O CMC estudou o relatório do grupo organizado pela cúpula do Mercosul realizada em 
Assunção no ano passado e, segundo destacou o chanceler uruguaio, no final da reunião, foi 
decidido avançar no plano destinado a superar as diferenças.  
 
As autoridades uruguaias haviam pedido na reunião uma maior flexibilidade por parte das 
nações mais poderosas do Mercosul para combater os obstáculos determinados pelas 
restrições não tarifárias e pelas políticas de incentivo, que atrapalham as exportações de 
países como Uruguai e Paraguai.  
 
Quando o líder uruguaio, Tabaré Vázquez, assumiu a Presidência temporária do Mercosul no 
dia 29 de junho insistiu na necessidade de unificar as políticas regionais destinadas a eliminar 
a dupla cobrança da Tarifa Externa Comum e defendeu a ponderação conjunta da distribuição 
da dívida aduaneira.  
 
Gargano adiantou que, em dezembro, quando será realizada a cúpula do Mercosul em 
Montevidéu, haverá uma conclusão sobre "os mecanismos de flexibilidade para o tratamento 
econômico da relação com outros países de fora da região".  
 
O ministro da Economia uruguaio, Danilo Astori, ressaltou a proposta do Uruguai para obter 
essa "flexibilidade" que ainda não tem, "entre outras coisas, para negociar fora da região".  
 
Gargano apostou na eliminação das medidas não tarifárias e no avanço do Código Alfandegário 
comum, além de medidas "que favoreçam o desenvolvimento do comércio interno".  
 
Participarão da reunião de Montevidéu os ministros Celso Amorim, os uruguaios de Exteriores 
e Economia, e os chanceleres da Argentina, Jorge Taiana; do Paraguai, Rubén Ramírez, e da 
Venezuela, Nicolás Maduro, além de vice-ministros de assuntos econômicos dos membros do 
Mercosul.  
 
As Câmaras Legislativas uruguaia e argentina já aprovaram a entrada da Venezuela no 
Mercosul e agora aguardam resposta dos deputados brasileiros e paraguaios.  
 
Em entrevista coletiva realizada no fim da reunião, o ministro de Exteriores uruguaio também 
se referiu à criação do Banco do Sul, uma iniciativa venezuelana que é vista no Uruguai com 
grande interesse nos setores de esquerda do Governo.  
 
Está previsto que o Banco do Sul, que terá sede em Caracas e escritórios na Argentina e na 
Bolívia, comece a operar no próximo ano. O órgão recebe apoio também de Brasil, Equador e 
Uruguai.  
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