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DESTAQUE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

FALTAMNOMES

Brasil terámais representantesnoParlasul

O Congresso nacional aprovou,
na semana passada, parecer
sobre o projeto que define a nova
composição da representação
brasileira no Parlamento do
Mercosul (Parlasul). As sessões
do Parlasul estão interrompidas
desde o fim do ano passado
por falta de indicação dos novos
membros. No Parlasul, a
expectativa é que os nomes sejam
divulgados nos próximos dias.
O texto aprovado estabelece que
a representação brasileira terá 27
deputados e dez senadores com
mandato até 7 de outubro de 2012.
Ele aumenta de 18 para 37
o número de representantes
brasileiros, obedecendo ao

critério da proporcionalidade
entre os países membros do
bloco. Argentina terá 26
integrantes. Paraguai e Uruguai,
18 cada. Numa segunda etapa,
o número de integrantes vai
aumentar. O Brasil passará
a ter 75 parlamentares,
a Argentina 43, enquanto
Uruguai e Paraguai
continuarão com 18.
Pelo texto da resolução, os
parlamentares não receberão
salários, mas terão direito a
diárias e passagens pagas pela
Câmara e pelo Senado quando
participarem das reuniões em
Montevidéu (Uruguai), sede do
Parlamento. Redação com ABr

A presidente do Brasil, Dilma
Roussef, e o presidente do Uru-
guai, José Mujica, comprome-
teram-se ontem a fortalecer a
relação bilateral e de integra-
ção regional — no Mercosul e
na União de Nações Sul-Ameri-
canas (Unasul) — durante en-
contro em Montevidéu. Em
uma declaração conjunta,
após reunião de cerca de ho-
ras, os dois ratificaram seu "fir-
me compromisso com o forta-
lecimento" da Unasul e seu
"compromisso prioritário com
a consolidação do Mercosul co-
mo instrumento de melhora
da qualidade de vida de seus
povos e de inserção internacio-
nal do bloco econômico".

A viagem ao Uruguai faz par-
te da decisão de Dilma de dar
prioridade ao Mercosul e às re-
lações latino-americanas. A es-
tabilidade do bloco encontra-
se estremecida, após a retalia-
ção brasileira às recorrentes de-
sobediências do governo argen-
tino às regras do bloco (leia
mais na página 6).

Fernando Abrucio, profes-
sor da Escola de Administra-
ção da Fundação Getulio Var-
gas, afirma que o Brasil tem
força política para fortalecer o
Mercosul, independemente da
figura de Dilma. “A pressão
que a presidente tem feito pa-
ra que a Argentina cumpra
com o acordo é necessária,
mas mesmo com o país vizi-
nho não cumprindo o estabele-
cido pelo Mercosul, ainda esta-
mos em situação favorável,
com superávit na balança co-
mercial”, afirma o professor.
Para Abrucio, a pressão tem
que ser feita de maneira corre-
ta. Na opinião dele, o momen-
to atual de eleições argentinas
é delicado,mas oportuno às in-
tenções brasileiras, visto que a
presidente Cristina Kirchner,
possível candidata à reeleição,
não vai querer um embate dire-
to com o país vizinho (leia
mais na página 8).

Visita oficial
Acompanhada por oito minis-
tros, Dilma chegou a Montevi-
déu pouco antes do meio-dia e
se dirigiu ao Centro de Desen-

volvimento de Conteúdos e de
TV Digital do Laboratório Tec-
nológico do Uruguai (Latu),
construído em cooperação com
o Brasil, onde foi recebida por
Mujica. A maioria dos acordos
assinados no local é sobre inte-
gração física e energética (leia
mais na reportagem ao lado).

A infraestrutura é, na opinião
de Abrucio, o ponto chave para
o fortalecimento do bloco. “A
infraestrutura deve fortalecer
as relações”, afirma. “A Argenti-
na é um país fundamental para
as relações econômicas do Bra-
sil. Não podemos esquecer dis-
so, mas Uruguai e Paraguai tam-
bém devem ter atenção espe-
cial. Muitas empresas brasilei-
ras estão entrando no Paraguai
e o governo local tem demons-
trado grande apoio.”

Parceria
Os dois presidentes, ambos ex-
militantes de esquerda que fo-
ram presos e torturados, con-
cordaram em dar prossegui-
mento ao comércio bilateral,
que alcançou US$ 3 bilhões no
ano passado. "Temos que ver o
Brasil como um imenso merca-
do para nossos produtos", dis-
se Mujica, acrescentando que
não se pode perder tempo nos
pequenos problemas. A presen-
ça de Dilma reforça o empe-
nho de Mujica para consolidar
um novo momento político e
econômico no país. Há mais de
uma década, os uruguaios,
cuja formação educacional é
considerada uma das mais alta
das Américas (leia box na pági-
na 6), deixam o país em busca
de oportunidades.

Dilma e Mujica ainda endossa-
ram a "necessidade de reforma
das Nações Unidas, em particu-
lar do Conselho de Segurança,
com o objetivo de convertê-lo
em um órgão mais representati-
vo, legítimo e eficaz", segundo
o texto. Também enfatizaram a
importância de "obter resulta-
dos concretos durante a sessão
da Assembleia Geral das Nações
Unidas". A presidente voltou à
Brasília ainda no fim da tarde
de ontem. ■ Amanda Vidigal
Amorim com informações da
Reuters e da AFP

NoUruguai,
Dilmabuscaapoio
paraoMercosul
Em visita oficial, presidente ressalta importância da Unasul e
também do bloco para o desenvolvimento econômico da região

Presidentes endossaram
a "necessidade de reforma
das Nações Unidas,
em particular do Conselho
de Segurança”
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Retaliações brasileiras às
barreiras argentinas podem

entrar na pauta eleitoral do país
vizinho se afetarem a economia.
Por enquanto, só Ricardo Alfonsín
declarou apoio ao Mercosul.

Cristina Kirchner deve
decidir na última hora

se sairá candidata à reeleição.
Por enquanto, presidente
argentina mantém favoritismo
nas pesquisas de opinião.

Viagem de Dilma Rousseff
ao Uruguai mostra mudança

na diplomacia brasileira, que
reduz o tom ideológico para
focar em agenda propositiva
para os países do Mercosul.

● ●●

Para a integração no
setor elétrico, Dilma
defende a criação
de um novo marco
jurídico para reger
a relação entre os
dois países

A intensificação da cooperação
entre o Brasil e o Uruguai nas
áreas de infraestrutura e tecno-
logia foi a tônica da visita da
presidente Dilma Rousseff ao
Uruguai. Ao lado do presidente
José Mujica, Dilma afirmou que
até o final do ano serão concluí-
dos dois trechos da ferrovia
que liga os dois países. "Ainda
em 2011 deveremos reativar a
conexão ferroviária que liga o
Brasil ao Uruguai", disse a presi-
dente em declaração conjunta

com o presidente uruguaio.
Os trechos a serem reativa-

dos ligam a cidade de Cacequi a
Santana do Livramento, na
fronteira uruguaia. "Esses tre-
chos da ferrovia estarão pron-
tos até o final do ano de 2011",
garantiu Dilma.

Além da construção da ferro-
via, Dilma também disse que o
governo apoiará outros proje-
tos de integração com o Uru-
guai. Entre os projetos está a
construção de uma segunda
ponte sobre o Rio Jaguarão, tra-
balhos de dragagem, sinaliza-
ção e balizamento para a im-
plantação de 1,2 mil quilôme-

tros de hidrovia ligando os dois
países. A hidrovia, de acordo
com a presidenta, ligará a La-
goa Mirim e a Lagoa dos Patos.

Para a integração no setor de
energia elétrica, Dilma defen-
deu a criação de um novo mar-
co jurídico para reger a relação
entre os dois países. "Vamos
criar também um marco jurídi-
co adequado para o aumento do
intercâmbio de energia elétri-
ca. Esse marco tem uma caracte-
rística de tentar uma relação es-
truturante, a longo prazo, entre
o Brasil e o Uruguai no quadro
de energia elétrica e ao mesmo
tempo vamos resolver nosso

problema de curto prazo, asse-
gurando ao Uruguai a seguran-
ça que o Brasil pode fornecer na
área energética".

O Uruguai compra energia
brasileira. Um dos projetos anun-
ciados por Dilma é a construção
de uma linha de transmissão de
500 quilovolts (kV) que vai inter-
ligar o Brasil com o Uruguai. Es-
sa linha, segundo Dilma, ficará
pronta no próximo ano, interli-
gará Candiota, no Rio Grande do
Sul, a San Carlos, cidade próxi-
ma a Montevidéu. O projeto será
desenvolvido pela Eletrobras
em conjunto com a UTE, uma
empresa uruguaia. ■ ABr

➤

Roberto Stuckert Filho/PR

➤➤

PARCERIA

LEIA MAIS

US$ 3 bi
foi o intercâmbio bilateral entre
os dois países no ano passado,
o que representou aumento
19,4% em relação ao ano anterior.

15 acordos
foram assinados ontem entre
Brasil e Uruguai. Além de
infraestrutura e energia,
as áreas contempladas são
saúde, tecnologia e pesquisa
e desenvolvimento.

Principais acordos assinados
ontem abrangem ferrovia,
hidrovia e energia elétrica

DilmaRoussefeJoséMujica
cultivampassadoemcomum:

ambosforampresosetorturados
duranteregimemilitar

Infraestrutura dominou a agenda
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COMÉRCIOEXTERIOR

UruguaiseesforçaparareduzirdependênciadoBrasil edaArgentina

Com pouco mais de
3,3 milhões de habitantes,
o Uruguai registra um dos
melhores índices de qualidade
de vida da América do Sul.
Pelo menos 97% da
população são alfabetizados
e a média de vida é superior
a 76 anos. Ao assumir o
governo em março de 2010,
o presidente uruguaio,
José Pepe Mujica, lançou
planos de combate à pobreza
e ao desemprego. Também
estimula para que a economia
uruguaia se diversifique,
reduzindo a dependência do
Brasil e da Argentina.
A sociedade uruguaia
luta para vencer o desemprego

e manter a economia menos
vulnerável às flutuações
nos preços das commodities,
uma vez que o país depende
em especial das
exportações agrícolas.
Os esforços têm surtido
efeito, com a redução do
desemprego desde 2008.
Nos últimos anos, o Uruguai
passou a estimular
a pesquisa e o desenvolvimento,
o uso comercial de tecnologias
e está em primeiro lugar na
exportação de software da
América Latina. Paralelamente,
o governo Mujica tenta
saldar a dívida externa
do país. A agricultura ainda
é a base da identidade econômica

do Uruguai. Somente esse
setor é responsável por cerca
de 11% do Produto Interno
Bruto (PIB), o que coloca
o país entre grandes
exportadores agrícolas, como
Brasil, Canadá e Nova Zelândia.
Na política externa,
Mujica defende o fortalecimento
dos blocos como o Mercosul e a
União de Nações Sul Americanas.
Como o governo brasileiro,
Mujica condenou a deposição
do então presidente de Honduras,
Manuel Zelaya, em junho
de 2009, e apoiou a suspensão
do país da Organização dos
Estados Americanos — tema
de reunião no próximo
dia 1º, em Washington. ABr

Ainda que seja amiga pessoal do
ex-guerrilheiro tupamaro e
atual presidente do Uruguai, Jo-
sé Pepe Mujica, a visita da presi-
dente Dilma Rousseff ontem ao
país vizinho deixou claro que a
política externa brasileira em re-
lação à América Latina já está
muito mais centrada em uma di-
plomacia que defenda os inte-
resses brasileiros e os direitos
humanos do que ligada a alinha-
mentos ideológicos, como ocor-
ria na gestão de Luiz Inácio Lula
da Silva. E isso, avaliam especia-
listas, é positivo não só para o
Brasil como também para o Mer-
cosul, que tende a se beneficiar
cada vez mais tanto do cresci-
mento econômico quanto da
postura diplomática brasileira.

A viagem de ontem ao Uru-
guai é parte da determinação da
presidente de dar prioridade ao
Mercosul e às relações do Brasil
com os países latino-america-
nos. "Essa postura menos ideoló-
gica é muito positiva para a con-
solidação de relações de longo
prazo entre os países, pois se so-
brepõe a quaisquer barganhas
ou negociações pontuais", diz o
presidente da Sociedade Brasi-
leira de Estudos de Empresas
Transnacionais e da Globaliza-
ção Econômica (Sobeet), Luís
Afonso Lima. "O Brasil cresce
economicamente mais do que
os demais países do Mercosul e
isso incentiva que os parceiros
queiram tomar partido desse
crescimento, exigindo que os
brasileiros abram mão de algu-
mas condições nas negociações
justamente por terem a lideran-
ça natural do bloco", acrescen-
ta.

Essa liderança, segundo Li-
ma, envolve também a possibili-
dade de o Brasil ser uma porta
para possíveis negociações en-
tre os outros países do Mercosul
e a China, por exemplo, com
quem Dilma Rousseff tem conse-
guido manter boas relações. "Es-
sa é uma das condições que o
Brasil poderá colocar na mesa
nas negociações, que são im-
prescindíveis. Não há como não
conversar com vizinhos, mes-
mo porque não os escolhemos”.

O cientista político Rubens Fi-
gueiredo completa explicanco
que a liderança brasileira no blo-

co será resultado natural da polí-
tica externa que o Brasil passou a
adotar nesta gestão. “O Lula gos-
tava de mostrar filantropia com
os países da região e muitas ve-
zes defendia mais os interesses
do Partido dos Trabalhadores do
que os do próprio país”, diz.

A partir de agora, segundo Fi-
gueiredo, tudo indica que a
agenda do Mercosul, liderada
pelo Brasil, deve se mostrar
mais cheia de negócios “do que
de folclores ou shows”. “É claro
que para o Evo Morales [presi-
dente da Bolívia] ou para o Hu-
go Chavez [presidente da Vene-
zuela] o paternalismo brasileiro
era mais interessante. Só que a
Dilma se alinha menos a esses
‘patinhos feios’ da América Lati-

na, enquanto também mostra
menos resistência nas relações
com os Estados Unidos, por
exemplo”.

Dilma Rousseff passou cerca
de cinco horas ontem em Mon-
tevidéu. Com Mujica, a presi-
dente negociou acordos nas
áreas de infraestrutura, no se-
tor energético, para a produção
de softwares, de linhas de trans-
missão, assim como de saúde e
ciência e tecnologia. O comér-
cio entre Uruguai e Brasil em
2010 representou US$ 3,1 bi-
lhões. Foi a terceira visita ao ex-
terior da presidente, que já este-
ve na Argentina e a China. En-
quanto Dilma reuniu-se com
Mujica, os ministros que a acom-
panharam participaram de uma

reunião técnica com seus cole-
gas locais.

Mario Gaspar Sacchi, profes-
sor do Curso de Relações Inter-
nacionais da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ES-
PM), acrescenta que a viagem
de Dilma ontem ao Uruguai
sem dúvida impulsiona o comér-
cio entre os dois países, ainda
muito pequeno se comparado
ao volume de negociações entre
Brasil e Argentina, por exem-
plo. “De maneira geral, as rela-
ções entre os países do Merco-
sul estão debilitadas e este é o
momento de rever esse posicio-
namento. O Brasil já está fazen-
do isso e a Argentina também
deve fazê-lo depois das eleições
presidenciais”, diz. ■

Encontro com o
amigo e presidente
uruguaio, José Pepe
Mujica, sinalizou a
definição de nova
agenda para a relação
bilateral entre os dois
países

DESTAQUE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Presidente quer
uma diplomacia
menos
ideológica
Viagem ao Uruguai foi amostra da
determinação de Dilma em ter agenda
mais propositiva com países do Mercosul

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br
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RELAÇÕESBILATERAIS

● O setor energético esteve
em evidência na reunião de
Dilma Rousseff com o presidente
uruguaio, José Mujica.

● Brasil e Uruguai também
reforçaram os compromissos de
ambos os países com a União de
Nações Sul-Americanas (Unasul).

● Celebraram os avanços nas
obras de recuperação da linha
ferroviária Montevidéu-Rivera,
cuja finalização está prevista
para o mês de julho.

● Reafirmaram compromissos
para ampliar as ações da
Comissão Bilateral de
Planejamento Estratégico e
Integração Produtiva
Brasil-Uruguai (CBPE) e do
mecanismo de integração da
Nova Agenda de Cooperação e
Desenvolvimento Fronteiriço.

Norberto Duarte/AFP

FiladecaminhõesnaArgentina
refleteocrescimentodocomércio

entreospaísesdoMercosul

www.gerdau.com

São Paulo é uma potência em pleno crescimento, e a Gerdau faz parte desse cenário. Para atender

à crescente demanda da indústria automotiva, nossa usina de Pindamonhangaba irá ampliar sua

produção de aços especiais laminados. Na mesma cidade, estamos investindo em uma nova

fábrica de produtos de construção civil prontos para o uso. E, na usina de Araçariguama, entrará em

operação uma nova linha de produtos laminados. Tudo para proporcionar ganhos de produtividade

para nossos clientes, com muito respeito ao meio ambiente. Esses investimentos vão gerar mais

empregos diretos e indiretos, levando ainda mais desenvolvimento para a vida de muitas pessoas

no Estado de São Paulo.

A FORÇA DO AÇO A FAVOR
DO DESENVOLVIMENTO
DE SÃO PAULO.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 4-7.
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