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A 39ª Reunião de Chefes de Estado do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) realizada dia 3, 
na cidade argentina de San Juan, aprovou projetos de desenvolvimento regional, integração 
energética entre os países, incluindo cooperação bilateral entre o Brasil e a Argentina em 
matéria de energia nuclear para fins pacíficos, preservação do Aqüífero Guarani, proposta de 
Código Aduaneiro Comum; além da exigência do fim do bloqueio a Cuba, chamado ao diálogo 
entre a Venezuela e Colômbia e a concessão de preferências comerciais ao Haiti. 
“O MERCOSUL será um dos grandes protagonistas deste século. Lula impulsionou o segundo 
nascimento deste bloco para além das relações comerciais”, afirmou Cristina Kirchner, na 
abertura, transferindo a presidência pro-tempore, que exerceu nos últimos 6 meses, para o 
Brasil. “A força de dois presidentes, Lula da Silva e Kirchner, relançou a decisão de nos 
integrar, superando o que fizeram governos anteriores, que olhavam mais para outras 
latitudes”, assinalou, destacando que a região está diante de uma oportunidade única de 
aprofundar esta relação. 
 
“Não temos conflitos entre nós porque vêm imigrantes de um país a outro, não aprovamos leis 
xenófobas nem vemos o vizinho como um inimigo. Possuímos a riqueza de enormes recursos 
naturais que devemos preservar para nossos povos”, ressaltou a chefe de Governo argentina, 
advertindo sobre a necessidade de não nos conformarmos só com isso, investindo com 
consistência na indústria e em tecnologia própria para “agregar valor que possa gerar 
melhores e mais empregos e, assim, as pessoas melhorarem suas condições de vida”. 
 
Lula afirmou que o MERCOSUL “é um exemplo de como o mundo pode viver em paz, sem 
armas nucleares, sem guerras e de maneira muito mais harmoniosa” O encontro do bloco 
composto pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com a Bolívia e o Chile como Estados 
associados e a Venezuela em processo de se transformar no quinto membro pleno, aprovou 
projetos de coordenação macroeconômica, indústria aeronáutica e naval, nove projetos de 
desenvolvimento regional, que representam um investimento de US$ 795 milhões. 
 
Foi aprovada a construção de linhas de transmissão elétrica, rodovias, apoio a pequenas e 
médias empresas, reforma de escolas públicas e saneamento básico. De acordo com o novo 
regulamento para esse tipo de iniciativa, os recursos aplicados serão integralmente destinados 
a empresas e fornecedores do bloco. 
 
Também foi concluído um acordo sobre o aquífero Guarani, maior manancial de água doce 
subterrânea transfronteiriço do mundo; com área de 1,2 milhões de Km², estendendo-se pelo 
Brasil (840.000l Km²), Paraguai (58.500 Km²), Uruguai (58.500 Km²) e Argentina (255.000 
Km²). 
 
O acordo estabelece que cada um dos quatro países que são os “únicos titulares desse recurso, 
exercem em seus respectivos territórios o direito soberano de promover a gestão, o 
monitoramento e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos do Sistema Aquífero 
Guarani, e utilizarão esses recursos com base em critérios de uso racional e sustentável e 
respeitando a obrigação de não causar prejuízo sensível às demais partes nem ao meio 
ambiente”. 
 
Exigiram “assegurar o respeito e a promoção dos Direitos Humanos das pessoas migrantes” e 
em particular condenaram “a Lei SB 1070, de 23 de abril de 2010, do estado de Arizona, dos 
EUA, que tipifica como delito tanto a condição migratória irregular como transportar e dar 
emprego a pessoas sem documentação”. 
 
Outras das resoluções alcançadas foi a concessão, até finais de 2019, de preferências 
alfandegárias ao Haiti, país devastado por um terremoto em janeiro passado. 
 
Fonte: Relações Internacionais, 10 ago. 2010. [Portal]. Disponível em: 
<http://ri.net.br>. Acesso em: 10 ago. 2010. 
 


