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m 20 de novembro, a ponte en-
tre Gualeguaychú, Argentina, e
Fray Bentos, Uruguai, comple-
tou um ano de bloqueio ininter-
rupto (dois anos de manifesta-

ções, com breve interrupção em no-
vembro de 2006), com as relações en-
tre os dois países irmãos no ponto mais
baixo de sua história.

O fundo do poço pode ainda não ter
chegado. Em Brasília, durante a visita de
Cristina Kirchner, um de seus minis-
tros disse ao jornal Página/12 que "vai
haver tensões" na cúpula do Mercosul
a se realizar em Montevidéu em mea-
dos de dezembro, embo-
ra os brasileiros queiram
isolar a questão para
permitir o avanço das
demais negociações.

A crise SÓ não gerou maior
estardalhaço já na cúpula
de Santiago, em 10 de no-
vembro, porque a alterca-
ção entre Hugo Chávez e
o rei Juan Carlos, mais
ruidosa, mas menos con-
seqüente, monopolizou a atenção da im-
prensa. Na mesma ocasião, o presidente
Néstor Kirchner recusou-se a participar
de mais uma reunião com o colega uru-
guaio Tabaré Vázquez e com o rei da Es-
panha sem a garantia de algum resultado
"depois das fotos". O uruguaio, em repre-
sália, autorizou e anunciou, durante a
própria cúpula, a imediata entrada em
operação da indústria de celulose Botnia.
Segundo a agência argentina Telam, ou-
viu de Kirchner que isso foi "uma punha-
lada no povo argentino". Exagerou, mas
de fato foi uma bofetada.
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Dias depois, Botnia, já a operar com
70% de sua capacidade de l milhão de
toneladas anuais, despachou a primeira
partida de mil toneladas para embarque
rumo à Europa. De capital finlandês, é
apenas a primeira das duas usinas cons-
truídas na fronteira, às margens do rio
Uruguai. A segunda, a espanhola Ence,
deve iniciar a produção em 2008. Jun-
tas, tornarão o Uruguai o terceiro pro-
dutor sul-americano de celulose, depois
do Brasil e do Chile.

Não que isso faça grande diferença
para o povo uruguaio. O número de
empregos gerados é irrisório (300 di-
retos e 8 mil indiretos para a maior de-
las), não demandam quase nada de

produtos e serviços lo-
cais, poluem o ambien-
te e atraí-las exigiu do
governo uruguaio que
subsidiasse o financia-
mento das usinas e o
plantio de eucaliptais,
criasse uma zona fran-
ca isenta de impostos e
alíquotas de importa-
ção e ainda melhorasse
e mantivesse as estra-
das pelas quais os tron-

cos estão sendo transportados.
Apesar da importância dos investi-

mentos externos (1,8 bilhão de dóla-
res), os maiores da história do país e
do esperado acréscimo de 25% às ex-
portações e 3% ao PIB, críticos de es-
querda ao governo uruguaio as consi-
deram um mau negócio para seu povo,
forçado a subsidiar países ricos para
que lhes exportem a própria poluição.
A Frente Ampla, hoje no governo, cri-
ticava o projeto nos anos 90, quando
estava na oposição.

Mesmo assim, é preciso fazer restri-

ções à atuação do governo argentino ao
longo do episódio. Nas décadas anterio-
res, a Argentina permitiu a construção
de várias usinas de papel e celulose
(bem menores) nas margens do Paraná
e esforçou-se por atrair outras mais
(sem sucesso) para as margens do Uru-
guai (leia também "Uma novela nada
exemplar", CartaCapital, edição 384).

A Argentina é a principal responsável
pela poluição do rio da Prata e é difícil
crer que seu governo manifestasse as
mesmas preocupações ambientais se as
transnacionais tivessem optado pelo ou-
tro lado do rio. A população do lado ar-
gentino, que em grande parte vive do tu-
rismo, pesca e agricultura, tem motivos
para se inquietar, mas suas manifesta-
ções certamente não teriam tido apoio e
estímulo do governo federal e provin-
cial. Com certeza, o governo teria tenta-
do tranqüilizá-la, se não reprimi-la.

A oposição conservadora uruguaia (re-
presentada pelo ex-presidente Júlio
Maria Sanguinetti) e as oposições ar-
gentinas, de esquerda (Elisa Carrió) e
de direita (UCR e Mauricio Macri),
concordam em algo: a controvérsia
tornou-se irracional por culpa dos dois



governos. Sanguinetti pede que ambos
baixem os decibéis e acusa o sucessor de
"exagerar a crise". Macri culpa Kirchner
por radicalizar o confronto, em vez de
negociar a relocalização da planta, que
devia saber ser irreversível. Para o diri-
gente da UCR portenha, Ricardo Gil La-
vedra, o Uruguai "se
meteu em uma en-
cruzilhada na qual
quem prevalecia era
o mais macho".

Apesar disso, ambos
os presidentes, ao personalizar o con-
fronto de interesses supostamente na-
cionais, ganharam popularidade junto
a seus eleitores e intimidaram as opo-
sições ao usar e abusar de um discurso
agressivo e pseudonacionalista do qual
não conseguem voltar atrás.

Na Argentina, segundo pesquisa Iba-
rómetro publicada em 17 de novembro,
73% estão de acordo com as manifesta-
ções contra as fábricas uruguaias e 57%
apoiam o fechamento das pontes (42%
culpam Kirchner, 11% a Vázquez e 43%
a ambos). No Uruguai, 72% dos pesqui-
sados pela Interconsult quase nos mes-
mos dias rejeitaram um acordo, en-

quanto os argentinos não voltassem a
abrir as pontes e 66% eram contrários
à monitoração conjunta do ambiente,
por considerá-la uma intromissão nos
assuntos uruguaios.

O caso foi levado à Corte Internacio-
nal de Haia pelos argentinos. O julga-
mento deverá se iniciar em janeiro,
provavelmente durará mais de um ano
e dificilmente reverterá o fato consu-
mado. É tarde demais para se discutir
relocalização e o Uruguai não pode se
dar ao luxo de pagar às indústrias de ce-
lulose a indenização com a qual se com-
prometeu caso as fechasse. Um acordo
sobre a monitoração e controle da po-
luição será provavelmente o máximo
que se poderá conseguir.

De qualquer forma, a decisão de le-
var a questão à mediação de Haia já re-
presenta uma derrota para o Merco-
sul, cujas instituições se mostram in-

suficientes para o
papel essencial de
harmonizar as ne-
cessidades de de-
senvolvimento de
seus membros. Para
decepção dos uru-

guaios, o Brasil negou-se a tentar me-
diar o conflito e convencer a Argenti-
na a desbloquear as pontes - decisão
compreensível, já que não conseguiria
satisfazer a ambos e seus negócios e
associações estratégicas com Buenos
Aires são muito mais importantes.

O Uruguai, cujas relações com o blo-
co já estavam tensas por suas queixas
quanto à marginalização dos sócios me-
nores do Mercosul e sua pretensão de
negociar um acordo bilateral com os
EUA, poderá acabar por sair do bloco,
que Brasil e Argentina não aceitam re-
duzir a um mero tratado de livre-comér-
cio. Ainda que o país tenha pouco peso
econômico no bloco, seria um revés di-
plomático perigoso para seu futuro.

Resta a esperança de que Cristina Kirch-
ner assuma a responsabilidade por ten-
tar reduzir os danos. Tabaré Vázquez
deverá comparecer à sua posse em 10
de dezembro e, oito dias depois, rece-
ber dela a presidência do Mercosul, na
cúpula de Montevidéu no dia 18. É uma
oportunidade para despersonalizar a
disputa e tirar-lhe algo do seu caráter
"machista", ao deixar para trás bravatas
das quais o marido não podia recuar sem
dano à sua imagem no país.

Mas já não há muito espaço para
acordos: no máximo, um entendimento
a respeito de monitoração e controle
conjunto da poluição do rio. Em relação
à situação presente, já seria um grande
avanço. Mas ambos precisam de uma
estratégia de cooperação para além de
tiradas nacionalistas ao sabor do mo-
mento. E o Brasil precisa participar
dela, se quiser tornar realidade o papel
de liderança ao qual sua diplomacia as-
pira cada vez mais abertamente.
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