
Unasul deve agilizar integração dos países andinos ao Mercosul  
Claudio Dantas Siqueira 
 
Tratado assinado por 12 países da América do Sul confere personalidade jurídica internacional 
para o subcontinente 
 
Em entrevista coletiva, Lula disse estar de "alma lavada" com a criação da Unasul; presidentes 
discutem a crise entre Equador e Colômbia  
 
A Unasul (União das Nações Sul-americanas) foi instituída formalmente ontem, em Brasília, 
com a assinatura do Tratado Constitutivo. O documento, assinado por 11 presidentes e um 
vice-presidente, confere personalidade jurídica internacional ao subcontinente. 
 
Trocando em miúdos, a América do Sul ganha status de organização internacional, reconhecida 
na ONU (Organização das Nações Unidas) e capaz de negociar com outros países, blocos de 
países e instâncias multilaterais. Exemplo desse tipo de autoridade supraestatal é a União 
Européia. Em tese, a Unasul deverá auxiliar na convergência dos outros blocos já existentes no 
continente, o Mercosul e a Comunidade Andina, mas com estrutura independente e orçamento 
próprio. 
 
Só que, enquanto o bloco europeu levou 50 anos para se constituir, o sul-americano queimou 
etapas e o fez em apenas quatro. O texto do tratado foi negociado por 16 meses entre 
representantes de todos os 12 governos sul-americanos. 
 
O desafio é tirar do papel tantas boas intenções. Além de estabelecer as regras de 
funcionamento burocrático da Unasul, o tratado define metas para a integração em diferentes 
áreas: cooperação econômica e comercial; cadeias de produção; pesquisa e inovação; 
promoção da diversidade cultural; intercâmbio de informação e de experiências em matéria de 
defesa; e segurança pública. 
 
Em discurso, Lula disse que "o tratado não é um fim em si mesmo". Segundo ele, é preciso 
avançar em projetos inovadores. "Queremos avançar rapidamente em áreas prioritárias, como 
integração financeira e energética, ferroviária e rodoviária, além da defesa", disse. 
 
Atraso 
 
Como anfitrião, Lula foi o primeiro a discursar, seguido pelo presidente boliviano, Evo Morales, 
e pela chilena Michelle Bachelet. Eles ressaltaram o ineditismo de estarem ali um indígena, um 
sindicalista e uma mulher, todos presidentes. 
 
A cúpula foi realizada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. "Não poderia ser mais 
propício um lugar batizado com o nome do pai da nossa Constituição democrática", disse Lula. 
O evento começou com atraso de duas horas, por causa da demora no café da manhã entre 
Lula e os presidentes Rafael Correa (Equador) e Hugo Chávez (Venezuela). Com o atraso, o 
presidente peruano, Alán García, abandonou o local logo após assinar o tratado. 
 
A única ausência entre os presidentes foi a do uruguaio Tabaré Vázquez, que enviou o vice 
Rodolfo Nin Novoa. Segundo a Folha apurou, Vázquez avisou que não iria com três semanas de 
antecedência, em parte por duvidar dos resultados concretos da reunião. 
 
Após abertura da cúpula, os presidentes se reuniram a portas fechadas para discutir a crise 
entre Equador e Colômbia. Em entrevista coletiva, Lula disse estar de "alma lavada" com a 
criação da Unasul e a comparou à União Européia. 
 

 
Leia mais: 
 
O NOVO BLOCO  
 



INTEGRANTES  
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, 
Uruguai e Venezuela  
 
ÓRGÃOS 
Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo; Conselho de Ministras e Ministros das 
Relações Exteriores; Conselho de Delegadas e Delegados; Secretaria Geral 
 
PARLAMENTO 
Os países designaram uma comissão com o objetivo de elaborar um projeto de protocolo 
adicional que estabelecerá a composição, as atribuições e o funcionamento do Parlamento Sul-
americano 
 
OBJETIVOS: 
Fortalecimento do diálogo político entre os Estados para reforçar a integração sul-americana e 
a participação no cenário internacional 
 
Integração energética para o aproveitamento integral, sustentável e solidário dos recursos da 
região 
 
Desenvolvimento de uma infra-estrutura para a interconexão da região 
Integração financeira mediante a adoção de mecanismos compatíveis com as políticas 
econômicas e fiscais dos Estados Membros 
 
Consolidação de uma identidade sul-americana 
 
Cooperação econômica e comercial para consolidar um processo inovador, dinâmico, 
transparente e equilibrado 
 
Integração produtiva, com atenção às pequenas e médias empresas e cooperativas 

 
Leia mais: 
 
Congressistas atacam decisão do Itamaraty  
 
A decisão do Itamaraty de garantir o funcionamento da Unasul sem aprovação legislativa 
irritou membros do Congresso Nacional. A medida foi considerada por muitos congressistas 
como um ato de arbitrariedade que pode comprometer o futuro do bloco regional. 
 
"É um absurdo. Significa passar por cima do Congresso Nacional e do Congresso do Mercosul", 
disse o vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG). 
 
A Folha revelou ontem que o Itamaraty acrescentou no documento final da cúpula da Unasul 
uma espécie de "medida provisória" da integração. 
 
O artigo permitirá que a Secretaria Geral da nova organização, com sede em Quito, funcione 
mesmo antes que os Legislativos dos países membros deliberem sobre o tema. 
 
"Parece que a moda de medida provisória está pegando. Isso é uma diminuição do poder 
legislativo", alertou o presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN). 
Segundo a Folha apurou, a medida foi uma resposta do chanceler Celso Amorim à demora do 
Congresso Nacional para aprovar acordos internacionais. 
 
Questionado sobre a polêmica, o presidente Lula preferiu não responder. 

 
Leia mais: 
 
Órgão já nasce burocratizado, afirma Correa 



Lucas Ferraz 
 
Para o presidente do Equador, Rafael Correa, 45, a Unasul já nasce "burocratizada". "E temo 
que o mesmo aconteça com o Mercosul", disse à Folha antes de tomar café da manhã com os 
presidentes Lula, Hugo Chávez e Evo Morales. A Secretaria Geral da Unasul ficará na capital do 
Equador, Quito.  
 
FOLHA - O ex-presidente do Equador Rodrigo Borja deixou a Secretaria Geral da Unasul 
reclamando de divergências. A Unasul nasce esvaziada?  
RAFAEL CORREA - Compartilho com a visão de Borja, [a Unasul] será um fórum a mais e 
podemos não solucionar a expectativa [de integração]. Os estatutos não recorrem às decisões 
dos presidentes de fazer uma integração rápida e efetiva. Com estrutura insuficiente, não vai 
funcionar. Ela nasce burocratizada. É preciso uma secretaria forte, com equipe permanente. 
[Sem isso], não vamos nos inteirar sobre o que se passa.  
 
FOLHA - Como maior economia da região, o Brasil tem feito o seu papel pela integração?  
CORREA - O Brasil sempre teve atitude integracionista, mas temo que o Mercosul se 
burocratize. Talvez o maior inimigo da integração sul-americana seja a burocracia.  
 
FOLHA - Para o senhor, o Equador é vítima do conflito interno colombiano. O relatório da 
Interpol [dizendo não ter havido alteração nos arquivos do computador encontrado com um 
líder das Farc] não invalida esse discurso?  
CORREA - De nenhuma maneira. O dilema é: acreditamos ou não nas Farc? Se Uribe acredita, 
temos que acreditar em tudo que dizem sobre ele. Para cada documentinho desse há 20 
acusando Uribe. Se não o crê, como foi tão irresponsável por fazer tremendo escândalo e atirar 
tanta lama no ventilador? Entregamos todos os documentos à OEA, também aos sistemas de 
controle do Equador e à oposição, para que verifiquem e digam ao mundo se temos algo a ver 
com as Farc. Nossa única relação é humanitária. O resto é tramóia montada para tentar 
justificar o injustificável -a agressão a um país.  
 
FOLHA - O sr. admite a hipótese de algum membro do governo ter usado seu nome para se 
reunir com as Farc?  
CORREA - Não posso dizer isso, mas lhe asseguro que durante a campanha, ou em toda minha 
vida, jamais tive relação com as Farc. Nem sequer conheço alguém das Farc. O governo jamais 
pretendeu ter relações políticas ou contatos, a não ser nas questões humanitárias, para a 
liberação de reféns.  
 
FOLHA - As relações entre Equador e Colômbia estão rompidas desde março. Houve um ensaio 
de reaproximação no Grupo do Rio e só. Qual a condição para a retomada?  
CORREA - Um gesto de boa vontade. [A Colômbia] seguiu com uma campanha de desprestígio 
para desviar os problemas internos que tem, narcopolíticos e parapolíticos. Há uma estratégia 
deliberada de envolver [países] no conflito.  
 
FOLHA - É viável a criação de um Conselho de Defesa?  
CORREA - Enquanto não desenvolvermos uma absoluta confiança mútua e nenhum país atacar 
mais o outro e desestabilizar a região, é necessário a criação de uma força real, coercitiva, que 
mantenha a estabilidade. O conselho é muito importante, pertinente e eu diria até urgente. 
 

 
Leia mais: 
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Chávez diz que "o império contra-ataca", mas que ele não teme o "tigre de papel"  



 
"O império contra-ataca, como o filme", dizia Hugo Chávez, referindo-se ao episódio da série 
"Guerra nas Estrelas" em que as forças do mal se reorganizam para lutar contra os rebeldes 
vitoriosos do filme anterior. 
 
"Hoje saiu derrotado aqui o império", prosseguiu, agora sobre a criação da Unasul e, 
obviamente, o império que produziu o filme, durante entrevista à TV estatal de seu país e à TV 
Educativa do Paraná, conduzida por Emir Sader, Fernando Morais e Carlos Alberto de Almeida. 
Almeida perguntou se era coincidência a recriação da Quarta Frota dos EUA para atuar na 
América Latina. O contra-ataque do império, disse Chávez, está espalhado. São os protestos 
de ruralistas contra Cristina Kirchner, a oposição a Evo Morales, a morte de um líder das Farc, 
"assassinado enquanto dormia", no Equador. "O objetivo foi frear o processo de integração da 
Unasul", disse. 
 
Mas o império, na frase de Mao Tsé-tung citada por ele, é um "tigre de papel": "Não te 
tememos". Ao final, a homenagem: "Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, Brasil". "Ele foi 
brilhante", disse Almeida.  
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 24 maio 2008, Brasil, A6. 


