
Depois das viagens que fez ao
Uruguai e à Argentina — nas
quais intensificou seu compro-
misso com a consolidação do
Mercosul — no encontro que te-
ve ontem com o presidente ve-
nezuelano, Hugo Chávez, a pre-
sidente Dilma Rousseff também
ratificou sua intenção em orien-
tar as atividades de relações ex-
ternas brasileiras com priorida-
de aos países da América Latina.
Dilma afirmou que há “parceria
estratégica” ligando o Brasil e a
Venezuela e que os dois países
trabalham no sentido de fortale-
cer países desenvolvidos e de-
mocráticos na América do Sul.

Disse ainda a Chávez que o go-
verno brasileiro aguarda com
“grande expectativa” a conclu-
são do processo de adesão da Ve-
nezuela ao Mercosul. O Congres-
so Nacional brasileiro já aprovou
a entrada da Venezuela no Mer-
cosul, o único país do bloco que
ainda não o fez foi o Paraguai.

A presidente relatou que, na
reunião com Chávez, colocou à
disposição da Venezuela a expe-
riência brasileira em habitação
popular e também a cooperação
na área de agricultura. Ela citou
a integração na região de frontei-
ra. “Nossa região fronteiriça me-
rece uma política e iniciativas
de interconexão de nossos siste-
mas, sejam eles elétricos, de te-
le, rodoviários e também de inte-
gração de cadeias produtivas.”

Dilma Rousseff e Hugo Chávez
trataram também sobre a criação
da Comunidade de Estados Lati-
no-Americanos e Caribenhos
(Celac),que ocorrerá em 5 de ju-
lho, em Caracas, e a União das Na-
ções Sul-Americanas (Unasul).

No encontro do próximo mês,
os presidentes participarão da
cerimônia de criação da Celac,
que atuará como um mecanis-
mo de integração entre os paí-
ses, dando prioridades para as
questões sociais. No bloco, esta-
rão 33 países da América do Sul,
América Central e do Caribe. Na
reunião, na Venezuela, também
será celebrado o bicentenário da
independência do país.

Novos acordos
Em relação à Unasul, Chávez
destacou a necessidade de que o
Brasil ratifique o tratado de cria-
ção do bloco, segundo informa-
ções são da Embaixada da Vene-
zuela no Brasil. O tratado de
criação da Unasul aguarda ratifi-
cação por nove dos 12 países-
membros para que passe a valer
sob o ponto de vista jurídico. O
Brasil, o Paraguai e a Colômbia
ainda não ratificaram o tratado.
O acordo deve ser aprovado pe-
lo Congresso Nacional. A Una-
sul reúne os 12 países da Améri-

ca do Sul cujo objetivo é apro-
fundar a integração da região.

No fim de abril, a Venezuela
deixou a Comunidade Andina
de Nações (CAN), após o térmi-
no do prazo de cinco anos que ti-
nha para deixar para trás as obri-
gações e os direitos no grupo re-
gional, ao qual renunciou em
2006 quando optou por entrar
no Mercosul. Em 2006, Chávez
havia optado por tirar seu país
da CAN depois de que a Colôm-
bia e o Peru anunciaram que ne-
gociavam tratados de livre-co-

mércio (TLC) com os Estados
Unidos, o que o venezuelano
considerou um desrespeito ao
acordo andino.

Recentemente, o presidente
eleito do Peru, Ollanta Humala,
também destacou o interesse de
o país fazer parte do Mercosul.
Em vários momentos da campa-
nha, ele não se mostrou muito
entusiasmado com a participa-
ção do Peru no recém-criado blo-
co que o une a México, Chile e
Colômbia, espécie de contrapon-
to ideológico ao Mercosul. ■ ABr

Presidente ratifica intenção de
fazer Brasil liderar união da AL

ENTENDIMENTOS

Em encontro com Chávez, Dilma também destacou expectativa sobre a participação da Venezuela no Mercosul

● Presidente eleito do Peru,
Ollanta Humala, também
demonstrou interesse em que
seu país participe do Mercosul.

● Venezuela deixou a Comunidade
Andina das Nações (CAN) em abril
para poder entrar no Mercosul.

● Celac deve reunir 33 países das
Américas do Sul e Central e do
Caribe e pode ser criada em julho.

DESTAQUE RELAÇÕES BILATERAIS

Norberto Duarte/AFP

Presidentesreunidosnoúltimoencontrode
paísesdoMercosul, realizadonoanopassado

Criação da Unasul
ainda depende
de ratificação do
tratado por 9 dos 12
países-membros
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 07 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 8.
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