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Só ajuda externa poderá
sustentar Lugo na Presidência
Congresso paraguaio decide hoje se o líder do país deverá deixar o cargo em processo de impeachment
Eitan Abramovich/AFP

O Senado paraguaio decidirá hoje se o líder do país, Fernando
Lugo, deve perder a presidência
como resultado do processo de
impeachment ao qual está sendo submetido por conta do sangrento confronto entre policiais
e camponeses que gerou uma
crise em seu governo.
Os parlamentares aprovaram
por maioria que a decisão final
do impeachment seja anunciada hoje às 17h30 (horário de Brasília), após o depoimento do presidente paraguaio.
Lugo terá cerca de duas horas para se defender do processo de impedimento. Ontem o líder do Paraguai havia declarado que enfrentaria todo o processo sem renunciar ao cargo.
Mas, se enfrenta forte oposição interna, Lugo deve contar, a
seu favor, com o apoio de instituições estrangeiras. Ontem os
países da Unasul decidiram enviar seus chanceleres ao Paraguai. “Os presidentes expressaram sua convicção de que deve
se preservar a estabilidade e o
pleno respeito à ordem democrática no Paraguai”, declarou a
Unasul em comunicado lido pelo chanceler brasileiro, Antonio
Patriota, após uma reunião emergencial de presidentes dos países do bloco, no Rio de Janeiro.
O presidente paraguaio Fernando Lugo telefonou para a
colega brasileira Dilma Rousseff e para outros presidentes do
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encontro, os presidentes ressaltaram que o Paraguai é signatário da cláusula democrática da
Unasul. Participaram da reunião os presidentes do Brasil,
Dilma Rousseff, da Colômbia,
Juan Manuel Santos, do Chile,
Sebastian Piñera, da Bolívia,
Evo Morales, do Uruguai, José
Mujica, e do Equador, Rafael
Correa, que estavam no Rio para conferência sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+20.
Suspeita de golpe

Lugo terá apoio de chanceleres da Unasul que foram a Assunção

bloco, segundo uma fonte do
governo brasileiro, para informar que não pretendia renunciar e que já havia tomado as
medidas necessárias para investigar a morte de 17 pessoas
na última sexta, em uma deso-

cupação de terras — motivo
que levou a oposição a pedir
seu afastamento. Lugo enviou
ainda aos presidentes uma cópia de sua defesa.
Segundo uma fonte do Planalto, em comunicado final do

Apesar de o processo de impeachment fazer parte da Constituição do país, fontes do governo disseram que a rapidez da
movimentação do Congresso
abre margem para a interpretação de uma tentativa de golpe.
De acordo com a fonte, a reunião com os líderes regionais
teria sido sugerida pelo próprio governo brasileiro em razão da estranheza suscitada pela rapidez na aprovação do processo de impeachment contra
Fernando Lugo.
Justamente por isso, a fonte
informou que o governo brasileiro acompanha a situação política do Paraguai com “muita
atenção” e “preocupação”.
O arranjo político da oposição
paraguaia comprova a ausência
de governabilidade na gestão de
Fernando Lugo, já que ele tem a
minoria tanto na Câmara, quanto no Senado. ■ Reuters

Insulza: em defesa do diálogo

OEA pede
paz interna
no Paraguai
O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza, pediu ontem um diálogo para manter “a paz interna” no Paraguai,
depois de o Congresso ter aprovado um pedido de julgamento
político contra o presidente Fernando Lugo.
Insulza pediu em um comunicado que “o processo político que
se está sendo realizado mantenha
seu curso dentro da Constituição
e da lei, com pleno respeito aos direitos de todos os envolvidos”.
A Câmara de Deputados do
Paraguai aprovou de forma surpreendente ontem um pedido
de julgamento político para destituir o presidente Fernando Lugo por “mau desempenho de
suas funções”. ■ Reuters

Impeachment revela fragilidade política
Para analista, crise no governo
paraguaio reflete quatro anos
sem coligações na gestão atual
Marcelo Ribeiro
mribeiro@brasileconomico.com.br

O conflito pela posse de terras
no Paraguai voltou a ganhar
força na última sexta-feira
(15/6), após a morte de nove
camponeses e seis policiais, durante um processo de desalojamento dos invasores de uma
propriedade privada, localizada em Curuguaty, a 350 quilômetros de Assunção.
Para Geraldo Adriano Godoy,
professor de relações internacio-
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dos Deputados, onde os partidos conservadores são maioria
absoluta. Colorados e liberais,
que compõem a oposição de
Lugo (da Aliança Patriótica para a Mudança), lideram as forças contrárias ao atual presidente paraguaio.
“O clima é de tensão política.
Está em jogo o contexto do Paraguai nos últimos anos, principalmente a resistência que houve
quando Lugo derrotou em 2008
o partido Colorado, que detinha
o poder há mais de 60 anos”,
acrescenta Godoy.
Para ele, a forma como foi
organizado esse processo de
juízo final contra Lugo foi pre-
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nais da ESPM, o acontecimento
desencadeou um debate sobre
as disputas por terras. “O assunto sempre ganha espaço, devido
às massivas adjudicações irregulares que se produziram durante os 35 anos de ditadura de Alfredo Stroessner”
Pressionado, Fernando Lugo,
presidente do Paraguai, destituiu
dos cargos o ministro do Interior, Rafael Filizzola, e o comandante, Paulino Rojas. “A atitude
de Lugo tinha como objetivo apaziguar a situação. Porém, não
acredito que ele esperaria por
um processo de impeachment”.
Ontem, o impeachment foi
votado e aprovado na Câmara

c
x
e
é

lu

a
p
a
siv

ns
i
f
a
r

.
s
i
a
ion

c
a
c
du

cipitado. “Utilizaram as mortes em Curuguaty como mote
inicial para abrir o processo
de impeachment, porém a
questão agrária não foi citada
durante a votação na Câmara.
Isso porque os motivos para
os atuais acontecimentos são
políticos”.
Durante os seus quatro anos
de gestão, o presidente paraguaio não conseguiu estabelecer coligações com nenhum
partido conservador. Com isso, teve diversas dificuldades
para aprovar projetos sociais
relacionados à reforma agrária, uma das suas principais características políticas.
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“O reconhecimento que Lugo tem dos eleitores é gratuito.
Ele projeta um Paraguai melhor, mas não consegue executar, porque a Câmara está dividida”. Para Godoy, a possibilidade de um golpe de Estado
não está descartada.
“Alguns analistas e chefes de
Estado já abriram essa possibilidade. Não existe fator grave, como um sistema de corrupção
dentro do governo, que poderia acarretar em um processo
de juízo final como está acontecendo, ainda mais em uma semana. O interesse é político, o
que pode caracterizar um golpe”, avalia o especialista. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.

