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Governo tenta isolar
radicais na Confecom
Acordo garante aprovação de
propostas dos empresários da
área de comunicação q PÁG.A10

DIPLOMACIA

SenadoaprovaVenezuela noMercosul
Aval chegou a ser prometido por Lula ao colega Hugo Chávez durante a última reunião da cúpula do bloco
BRASÍLIA

Orientada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, a base aliada enfrentou ontem resignada
os discursos da oposição contra
governodopresidentevenezuelano,HugoChávez,masnahora
do voto exerceu o poder de
maioria e aprovou, por 35 votos
a 27, o protocolo de adesão da
Venezuela ao Mercosul.
Lula havia prometido a Chávez, no dia 8, durante a 38ª Reunião de Cúpula do Mercosul,
queoSenado aprovariaoprotocolo, assinado em junho de
2006,em Caracas. Para participar do bloco, a Venezuela ainda
precisa do aval do parlamento
do Paraguai, que deixou as discussões para 2010. Argentina e
Uruguai já aprovaram o texto.
“Tanto o Itamaraty quanto o
presidente Lula vivem ambos
prisioneiros do que Chávez determina”, criticou Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). “O coronel Hugo Chávez é um autoritário, um inimigo da liberdade.
Aqueles com quem ele não pretende trabalhar são afastados e
perseguidos”, completou.
“Tratar Chávez como caudilho e ditador é uma imprecisão,
porque ele foi eleito duas vezes,
com reconhecimento da oposição e da Organização dos Estados Americanos. O Brasil não
pode temer Chávez”, disse o petista João Pedro (AM), um dos
únicos governistas a subir à tribuna para apoiar o protocolo.
ROTA DE COLISÃO

A votação já se arrastava por
três anos e meio e as discussões
colocaram o presidente Venezuela em rota de colisão com os
parlamentares brasileiros. Em
2007, Chávez chegou a dizer,
emviagemaManaus,queoCongresso brasileiro repetia “como
papagaio”oqueeraditoemWashington. Foi uma resposta à
moçãoaprovadano Senadoque
pedia a reabertura da RCTV,
emissora venezuelana que não
teve a renovação autorizada.
Tempos depois, Chávez disse que, se o protocolo não fosse
aprovado até setembro daquele ano, 2007, retiraria o pedido
de adesão ao Mercosul, o que
repercutiu mal até mesmo com
Lula. “Se não quiser ficar, não
fica”, desafiou o brasileiro.
O senador José Sarney
(PMDB-AP) disse, à época, que

DECISÃO

ANÁLISE

Etapa concluída

Protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul, já votado pela
Câmara, também foi aprovado ontem pelo plenário do Senado, por
35 votos a favor e 27 contra

O que é

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é um bloco econômico, com caráter de União Aduaneira,
criado em 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai com base no Mercado Comum Europeu.
O objetivo é reduzir ou eliminar impostos, proibições e restrições entre seus produtos. O bloco adotou a
Tarifa Externa Comum (TEC)

Posição dos
outros membros

Comissão de Relações
Exteriores do Senado aprova
a adesão da Venezuela por
12 votos a 5 e segue para o
plenário da Casa

BRASIL

CONTRA

Os senadores brasileiros contra a
entrada alegavam que o governo
de Hugo Chávez tem perfil
antidemocrático

ARGENTINA E
URUGUAI

Ontem

Senadores aprovaram
adesão da Venezuela ao
Mercosul

A FAVOR

O que acontece agora

Já o governo tem interesse na
entrada da Venezuela para
fortalecer o bloco econômico

Já autorizaram a
Venezuela a tornar-se
membro do bloco

O presidente Lula fica
autorizado a aderir ao tratado
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Jarbas Vasconcelos
Senador (PMDB-PE)
“Tanto o Itamaraty quanto o
presidente Lula vivem ambos
prisioneiros do que Chávez
determina. (...) O coronel Hugo
Chávez é um autoritário, um
inimigo da liberdade”

João Pedro
Senador (PT-AM)
“Tratar Chávez como caudilho e
ditador é uma imprecisão, porque
ele foi eleito duas vezes, com
reconhecimento da oposição e da
Organização dos Estados
Americanos. O Brasil não pode
temer Chávez”
DEFESA – Jucá, autor do relatório paralelo: ‘O remédio é integração’

Chávez não estava pronto para
participar do bloco e afirmou
que o presidente venezuelano
poderia comandar uma corrida
armamentista na América do
Sul,oquerepresentaria“odesequilíbrio estratégico do continente”. Durante a votação de
ontem,porém,Sarney,napresidênciado Senado,nãofez consi-

É citado para missões de combate à fome e à pobreza

A projeção obtida no exterior
transforma o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em potencial candidato para assumir um
cargoeminstituiçãointernacional e de abrangência multilateralapósotérminodeseumandato, na avaliação de especialistas
na Europa e dos Estados Unidos. Com base em seu perfil,
acredita-sequeeleseenquadraria como uma voz legítima e de
peso em organizações voltadas,
principalmente, para o combate à fome e à pobreza e defesa
dos direitos humanos em escala
mundial. Uma variável definitiva para as aspirações de seu futuro político no âmbito internacional,contudo,deveseroresul-

Proposta passa pelo plenário
e segue para o Senado

A polêmica

Analistas preveem Lula
em órgão internacional
CORRESPONDENTE
NOVA YORK

Dezembro/2008

Outubro/2009

O presidente retirou
tirou o
pedido, por não contar
com a maioria absoluta
bsoluta
no Senado. O processo
deve ser solucionado
em 2010

na (ANP), Mahmoud Abbas, e,
sobpesadascríticas,opresidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Dessa forma, aspira a colocar o Brasil como mediador de
questõesconflituosasmundiais.
Tichansky mede a força da figurado presidente brasileiro citando o que classifica como “padrão Lula”. “De uma forma, as
pessoas são comparadas a Lula.
Há quase um padrão Lula para
medir candidatos da esquerda
quesobem paraconduzir países
importantesequetêmdesigualdades sociais para resolver. Há
a esperança de que sejam pragmáticos como Lula.”

Nalu Fernandes

Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara aprova a
adesão. Proposta segue para
o Plenário da Casa

PARAGUAI

sob cuidados do senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE).
“Na Venezuela, jornalistas
estão na prisão, os servidores
públicos são obrigados a filiarem-seaopartidooficial,hápresos políticos. Estamos abrindo
precedente perigosíssimo.
Além disso, em todas as disputas políticas a Venezuela atuou

CORRESPONDENTE
LONDRES

Novembro/2007

VENEZUELA
Desde 2006, espera a aprovação
dos Congressos dos paísesmembros para que sua entrada
no bloco seja aprovada

derações sobre o projeto.
Emrespostaàpressãodopresidente da Venezuela, a oposiçãovinhaatrapalhando asvotações em todas as instâncias da
Câmara e do Senado. Na última
comissão, a de Relações Exteriores do Senado, aproveitou a
presidência do colegiado para
colocar a relatoria do protocolo

Daniela Milanese

Processo
no Brasil
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Carol Pires

tado das eleições de 2010.
“Lula é muito popular no cenário internacional, todas as
condições estão presentes para
queeleatuecomoum líder”, disse Francisco Panizza, professor
da London School of Economics
(LSE). “Não esperava que Lula
pudesse atingir tanto espaço no
palcomundial,maseleviajabastante e faz planos com pessoas
de diferentes posições políticas”, afirmou o pesquisador sênior do Institute of Commonwealth Studies, da UniversidadedeLondres,eautordabiografia em inglês sobre o presidente
brasileiro – cuja tradução para
o português será lançada este
mês no País, com o título Lula do
Brasil – A História Real.
“Lula vai sair do cargo no topo. Não há razão – a menos que
ele não queira – para não buscar
isso (um cargo em um organismo
multilateral)”, avalia Peter Tichansky, presidente do Busi-

Matéria

ness Council for International
Understanding (BCIU), que
congrega lideranças do setor
privado nos Estados Unidos.
“Lula pode utilizar o acesso que
tem e sua popularidade para
buscar promover mudanças sociais (em escala mundial).”

Professor da
London School of
Economics destaca
alta popularidade
Cortejado por líderes como o
presidente dos Estados Unidos,
BarackObama,daFrança,NicolasSarkozy,eachancelerdaAlemanha, Angela Merkel, Lula
também deu novos passos em
suaambiciosaagendapolíticainternacional ao receber o presidente de Israel, Shimon Peres,
daAutoridadeNacional Palesti-

APRENDIZADO

Aomesmotempo,a criseeconômica global acabou por projetar
ainda mais o País no ambiente
externo.OaprendizadocomcrisesanterioresfezcomqueoBrasil e outras nações emergentes
estivessemfortalecidasparaenfrentarapiorcrise mundialdesde a Grande Depressão.
Os países da Ásia, argumentam especialistas, depois da crise de 1997, passaram a construir reservas internacionais
maciças para proteger suas
moedas.DoladodaAméricaLatina, depois da crise da dívida
em 1980, o Brasil e outros dedicaram-se a anos de estabilização da economia, com medidas
como responsabilidade fiscal,
adoção de câmbio flutuante e

contra o Brasil”, defendeu
Tasso, no relatório contrário
à adesão do país ao bloco comercial.
Coube ao líder do governo
no Senado, Romero Jucá
(PMDB-RR), rebater Tasso
em um relatório paralelo,
aprovado na comissão em 29
de outubro. “Não ampliamos
a democracia isolando ninguém. Se existem problemas,e eureconheçoqueexistem, o remédio é integração,
abertura, intermediação internacional”, retrucou.
EXPORTAÇÕES

Númerosinformadospor Jucá indicam que as exportações brasileiras para a Venezuela passaram de US$ 608
milhões para US$ 5,15 bilhões entre 2003 e 2008 –
crescimento de 758% em cinco anos.
Hoje, o Brasil tem com a
Venezuela seu maior saldo
comercial: US$ 4,6 bilhões,
valor 2,5 vezes superior ao
obtido com os Estados Unidos, de US$ 1,8 bilhão. ●

controle rígido da inflação.
Com as nações avançadas
seriamente fragilizadas com
a crise global, o G-20 tornouse o principal fórum de decisões mundiais, um espaço de
influência maior para os
emergentes, que se recuperammaisrapidamentedacrise econômica do que os avançados,eculminoucomoaprofundamento da proposta de
revisão das cotas dos emergentes dentro das instituições financeiras internacionais. Lula e os outros presidentes dos países emergentes que integram o chamado
grupo Bric, composto por
Brasil, Rússia, Índia e China,
estavam sob os holofotes durante essas reuniões.
Nesse contexto, circulou
pela imprensa a possibilidade de Lula ser convidado para chefiar o Banco Mundial a
partir de 2011, quando acaba
o mandato do atual presidente, Robert Zoellick. O analista de risco político da consultoria britânica Control Risks
Alejandro Chacoff avalia que
o Brasil seria uma opção
mais segura entre os emergentes. “O Brasil está mais
próximo do Ocidente e Lula
não é uma figura controversa,nãoseimaginaum ex-presidente da China ou da Rússia nessas posições.” ●

À revelia dos
fatos e a favor
de projeto
do presidente
DENISE CHRISPIM
MARIN
JORNALISTA

●● ● Ao aprovar a adesão da Venezuela ao Mercosul, o Senado deu
seu aval a um dos mais arriscados projetos do governo de Luiz
Inácio Lula da Silva na esfera
internacional. O argumento de
que não se trata de acordo com
Hugo Chávez, mas com a Venezuela, foi aplicado à revelia de
análise sobre a realidade do país
vizinho. A presunção de que o
novo sócio dará vigor a um processo de integração estagnado
ignora decisões, cenas e declarações procedentes de Caracas.
O Congresso ignorou o fato de
que o futuro quinto sócio do Mercosul é o país que mais destroçou a instituição democrática na
América do Sul e cerceou a livre
iniciativa. A alegação do governo
Lula de que a submissão à cláusula democrática do Mercosul
(Protocolo de Ushuaia, de 1998)
trará a Venezuela de Chávez à
ordem institucional parece extraída de conto de fadas.
Desde 2003, o governo Lula
trabalha pela incorporação da
Venezuela ao bloco por razões
que vão além da simpatia ideológica. Em julho de 2006, conseguiu impor suas razões e fechar
o protocolo, antes de concluídas
as negociações sobre a antecipação do livre comércio da Venezuela com cada sócio do Mercosul, da convergência de suas alíquotas de importação à Tarifa
Externa Comum (TEC) e da absorção do acervo histórico do
bloco. Por quê? Porque a Venezuela se apresenta como campo
de testes da atuação brasileira
no exterior, segundo a concepção do governo Lula. Trata-se de
posição para a qual a Argentina
talvez nunca tenha se prestado
integralmente e tão passivamente. No país vizinho, o governo
brasileiro fez assentar a Agência
Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), a Embrapa, a
Caixa Econômica Federal (CEF).
As delicadezas políticas entre
os governos Chávez e Lula facilitaram o acesso de construtoras
brasileiras a obras que somam
US$ 15 bilhões na Venezuela e
estimularam o investimento de
grandes companhias privadas.
Caracas emergiu como via geradora de superávit comercial para
o Brasil numa época em que a
velha sócia Argentina estendia
barreiras. As exportações brasileiras para a Venezuela saltaram
de US$ 608 milhões, em 2003,
para US$ 5,1 bilhões, em 2008.
No ano passado, houve o
maior saldo positivo na balança
comercial do Brasil, de US$ 4,6
bilhões. E o ingresso no Mercosul
trará dupla vantagem aos exportadores brasileiros – além da tarifa
zero, o produto do Brasil concorre
com similares submetidos à TEC.
Antes do início da votação de
ontem no Senado, um ministro
de Lula reagia com cinismo a
uma questão sobre os prejuízos
da adesão da Venezuela à unidade do Mercosul. “Que unidade?”
De fato, o Mercosul foi engolido pelos dilemas econômicos de
seus três sócios menores, não
consegue superar suas imperfeições nem mergulhar numa agenda de acordos com parceiros
substanciosos. Mas, a considerar o último encontro de líderes
do bloco, em Montevidéu, Chávez pouco contribuirá para romper essa paralisia e muito se esforçará para contaminar o Mercosul com problemas que não lhe
dizem respeito. ●

AGÊNCIA ESTADO

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. A4.

