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Itamaraty diz
que acordos do
bloco se mantêm

Internacional

LAMBARÉ, PARAGUAI

Desde que partiu às pressas da
residência oficial, o presidente
deposto do Paraguai, Fernando
Lugo, praticamente não sai de
sua casa particular, situada em
uma rua de pedra e terra batida

de Lambaré, cidade-satélite de
Assunção. Tarde da noite no sá-
bado, o ex-bispo apareceu em
um ato de 200 pessoas na sede
da TV pública. Ontem, falou a jor-
nalistas que disputavam a calça-
da de sua casa.

Apesar de abrigar um presi-
dente deposto há dois dias em
um duvidoso processo de impea-
chment, Lambaré continuava
sendo um silencioso reduto da
classe média paraguaia, entre ca-
sas e pequenos comércios. Fora
as equipes de repórteres, três
partidários de Lugo e três poli-

ciais aguardavam na rua.
Moradores de Lambaré se divi-

dem sobre a deposição de seu
mais famoso vizinho, que vive ao
lado de um galpão convertido
em academia de ginástica – a
Musculomania, que, segundo vi-
zinhos fofoqueiros, ele nunca
frequentou.

Dono do armazém que Lugo
frequentava, Antonio Aranda
diz que “foi totalmente legal e
ele (o ex-presidente) estava aca-
bando com o Paraguai”.

Aranda culpa o ex-bispo pelo
aumento da criminalidade, que

o obrigou a instalar grades na
mercearia.

Outra opinião tem Laura Ca-
ballero, de 39 anos, que chama
de “golpe covarde” a decisão de
sexta-feira dos congressistas pa-
raguaios. Ela mora a uma rua de
distância do presidente deposto
e sua sogra, a duas casas. As duas
filhas de Laura frequentam uma
escola pública de Lambaré e ela
diz que “tudo mudou para muito
melhor” desde que Lugo assu-
miu, em 2008. “Agora as meni-
nas têm uma merenda decente e
nós temos muito mais acesso a
remédios grátis, o que nunca
houve no Paraguai.” / R. S.

Cronologia. O processo que levou à
saída de Lugo, minuto a minuto

www.estadao.com.br/e/crono

Presidente deposto evita sair de
casa, em reduto da classe média

● Brasil
Condena impeachment e chama
embaixador para consulta

● Argentina
Qualifica de ‘golpe’ a transição e
manda retirar embaixador

● Equador
Ordenou retirada de embaixador

● Bolívia
Não reconhece novo governo

● Chile
Diz que direito à defesa de Lugo
não foi respeitado

● Venezuela
Diz que houve ‘golpe’ e suspende
envio de petróleo ao Paraguai

● O presidente venezuelano, Hu-
go Chávez, disse ontem que orde-
nou a suspensão do envio de pe-
tróleo ao paraguai, qualificando o
impeachment que derrubou Fer-
nando Lugo de “golpe de Estado.
“Não reconhecemos esse (novo)
governo. Ordenei a retirada do
embaixador e também vamos
parar com o envio de petróleo”,
disse Chávez. No ano passado, a
Venezuela mandou 7,5 mil barris
por dia ao Paraguai. Esse volume
não é significativo para os pa-
drões de exportação venezuela-
nos, mas representa 27% do con-
sumo paraguaio. / REUTERS

VIZINHO EM CRISE

Chávez suspende
envio de petróleo
a Assunção

Mercosul retira Paraguai de reunião
de cúpula e Lugo faz denúncia de golpe

estadão.com.br

Iuri Dantas / BRASÍLIA

Ao suspender de forma inédita
um país do Mercosul, o bloco
aplicou uma punição política ao
presidente do Paraguai, Federi-
co Franco, impedindo-o de parti-
cipar de pelo menos duas reu-
niões de cúpula do bloco que
ocorrerão até o fim do seu man-
dato, previsto para agosto de
2013, na avaliação do Itamaraty.
Ao mesmo tempo, porém, ficam
mantidas todas as vantagens co-
merciais e os acordos firmados
pelo país. A suspensão, decidida
rapidamente e por consenso,
não deu chance para que os para-
guaios se explicassem.

O Brasil avalia que a suspensão
políticado Paraguai valetanto pa-
ra a reunião de cúpula do bloco
prevista para quinta e sexta-feira,
na Argentina, quanto para o pró-
ximo encontro de chefes de Esta-
do, previsto para daqui a seis me-
ses. Segundo a assessoria do mi-
nistroAntonio Patriota, os próxi-
mos passos da diplomacia brasi-
leira serão dados em conjunto
com Argentina e Uruguai, os ou-
tros dois sócios plenos da união
aduaneira neste momento.

Como o Paraguai não possui
embaixadores destes países, con-
vocados após o impeachment do
ex-bispo Fernando Lugo na sex-
ta-feira, uma via de diálogo terá
de ser aberta, de acordo com o
Itamaraty.

Defesa. Um primeiro contato
com o governo paraguaio foi fei-
to logo após o impeachment, se-
gundo o Itamaraty. Patriota esta-
va em Assunção quando o Sena-
do aprovou o impeachment e
conversou com parlamentares e
com Franco, que foi eleito vice
de Lugo, mas distanciou-se poli-
ticamente do ex-bispo. Com ba-
se nestes diálogos, o Brasil ava-
liou que o processo de afasta-
mento do presidente paraguaio
ocorreu dando pouca margem
de defesa para Lugo, em uma ve-
locidade sem paralelo quando
comparado com outros impeach-
ments no mundo.

A presidente Dilma Rousseff
ouviu as impressões de Patriota
anteontem, numa reunião da
qual também participaram os mi-
nistros da Defesa, Celso Amo-
rim, de Minas e Energia, Edison
Lobão, e Jorge Samek, presiden-
te da Itaipu Binacional.

Mais informações sobre
a crise paraguaia

Repórteres fazem
plantão diante da
residência de Lugo, em
Lambaré, onde opiniões
se dividem sobre ex-bispo

Chancelaria da Argentina, anfitriã do encontro desta semana, emite nota informando que decisão foi tomada por consenso entre os 9
integrantes e observadores do bloco e é resposta à ‘ruptura da ordem democrática’; líder deposto e Franco anunciaram ida a Mendoza
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Roberto Simon
ENVIADO ESPECIAL / ASSUNÇÃO

O Paraguai está suspenso da
cúpula desta semana do Mer-
cosul, em Mendoza, anunciou
ontem a chancelaria da Argen-
tina, a anfitriã do encontro. To-
mada em consenso pelos nove
integrantes e observadores do
bloco, a decisão é uma respos-
ta à “ruptura da ordem demo-
crática” em Assunção, diante
do impeachment relâmpago
do presidente Fernando Lugo,
na sexta-feira.

O comunicado da diplomacia
argentina afirma ainda que os
países do Mercosul “expressam
sua mais enérgica condenação”
à deposição de Lugo. “Medidas
adicionais” contra o governo de
Federico Franco, que assumiu o
poder, serão discutidas pelos
chefes de Estado da região, na
reunião de sexta-feira.

Os integrantes do bloco afir-
mam que, com a destituição de
Lugo, o Paraguai violou o chama-
do Protocolo de Ushuaia, meca-
nismo que condiciona a partici-
pação de um país no Mercosul à
“plena vigência das instituições
democráticas”. Ao longo do dia
de ontem, declarações dos lados
que disputam o poder em Assun-
ção indicavam que “dois Para-
guais” estavam a caminho de
Mendoza. Tanto Lugo quanto
Franco haviam confirmado pre-
sença na cúpula.

Falando a jornalistas diante
de sua casa, o líder deposto vol-
tou a qualificar de “golpe” a ma-
nobra que culminou na sua desti-
tuição. Questionado sobre por
que reconheceu a derrota no Le-
gislativo e deixou o governo, Lu-
go disse que quis “evitar um ba-
nho de sangue”.

O presidente deposto afirmou
que não reconhece a legitimida-
de do governo Franco e avisou:
“Nós vamos estar esta semana
no Mercosul”. O Paraguai ocupa
a presidência rotativa da Unasul
e Lugo disse ter conversado com
o presidente do Peru, Ollanta
Humala – o próximo da fila a as-
sumir o cargo –, para que a trans-
missão do poder fosse antecipa-
da para esta semana.

No prédio da chancelaria para-
guaia, o recém-indicado minis-
tro das Relações Exteriores, José
Felix Fernández, também dizia
ontem à tarde que o governo
Franco “estará em Mendoza”.
“Vamos solucionar nossas dife-
renças conversando com nossos
vizinhos e amigos.”

Partidários de Lugo ocupa-
vam ontem a sede da TV estatal,
que se tornou o principal foco de
resistência ao novo governo.

VIZINHOS IRRITADOS
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● O ESTADO NO PARAGUAI

Roberto Simon
ENVIADO ESPECIAL / ASSUNÇÃO

Embora a cúpula do novo gover-
no de Federico Franco meça cui-
dadosamente as palavras que di-
rige ao Brasil, vozes na política e
na imprensa favoráveis à deposi-
ção do ex-bispo Fernando Lugo
fazem cada vez mais alusão ao
fantasma do “imperialismo bra-
sileiro” para explicar o isolamen-
to paraguaio.

A manchete de ontem do La
Nación, de Assunção, falava em
uma “nova Tríplice Aliança” con-
tra o Paraguai, uma “reedição”
da união de forças entre Brasil,
Argentina e Uruguai que, de 1864
a 1870, esmagou o pequeno país
vizinho. O jornal ABC Color, tam-
bém da capital, levantava suspei-
tas sobre “negócios” entre o go-
verno brasileiro e Lugo, suposta-
mente o verdadeiro motivo para
Brasília querer isolar o novo go-
verno paraguaio. “Isso conside-
rando que, ao lado da Venezuela,
(o Brasil) é o que mais grita con-
tra o ‘imperialismo’ que impõe
um ‘injusto’ bloqueio a Cuba”. O
diário vai além: “Poderia ser tam-
bém para negociar depois algu-
ma vantagem adicional em Itai-
pú. Daqui a pouco descobrire-
mos isso”.

O alto escalão do governo
Franco mantém um discurso elo-
gioso em relação ao Brasil e, so-
bretudo, à presidente Dilma
Rousseff. Em entrevista à im-
prensa brasileira, o recém-indi-
cado chanceler José Félix Esti-
garribia afirmou “admirar muito
a biografia de luta” da presiden-
te brasileira, “uma heroína”, e
completou que seria “maravilho-
so” um encontro entre ela e Fran-
co na próxima cúpula do Merco-
sul, que ocorre nesta semana na

Argentina.
Mas dentro do Partido Libe-

ral, legenda do novo presidente,
as invectivas com ranço antibra-
sileiro não são raras. “O Brasil
tem de entender que o Paraguai
não é um simples Estado brasilei-
ro. Somos um país soberano,

com nossas próprias leis e re-
gras, com nossos próprios inte-
resses. Quando vocês começa-
rem a ver isso, nossa relação cer-
tamente melhorará”, disse ao Es-
tado o deputado liberal Enri-
que Mineur, enquanto deixava o
palácio presidencial.

Brasiguaios
querem que País
aceite Franco

Paraguai queixa-se de
‘nova Tríplice Aliança’
Rejeição da região à queda de Lugo é recebida com hostilidade pela mídia,
que evoca união de Brasil, Argentina e Uruguai na guerra do século 19

VIZINHO EM CRISE

ASSUNÇÃO

Representantes dos 6 mil agricul-
tores e produtores rurais brasi-
leiros que moram no Paraguai –
chamados de brasiguaios – vão
pedir à presidente Dilma Rous-
seff que reconheça o novo presi-
dente paraguaio, Federico Fran-
co, segundo informações da
Agência Brasil.

A estratégia dos brasiguaios é,
inicialmente, solicitar ao cônsul
brasileiro em Ciudad del Este,
embaixador Flávio Roberto Bon-
zanini, que envie o pedido de re-
conhecimento de Franco à presi-
dente Dilma. O próximo passo
será dado hoje, quando um gru-
po de brasiguaios se reunirá em
Assunção para ratificar o apelo
na embaixada brasileira.

O objetivo dos brasiguaios é
convencer o governo Dilma de
que Franco manterá o compro-
misso de permitir que eles per-
maneçam em suas terras com se-
gurança para continuar traba-
lhando. Nos últimos anos, vários
hectares de terras cultivadas pe-
los brasiguaios têm sido objeto
de contestações judiciais.

Os proprietários rurais te-
mem que a decisão do Brasil, to-
mada no sábado à noite, de arti-
cular com parceiros do Merco-
sul e da Unasul, medidas a serem
tomadas em razão do que consi-
deram “ruptura da ordem demo-
crática no Paraguai” acabe tra-
zendo prejuízos para a comuni-
dade dos brasiguaios.

Estima-se que os brasiguaios
sejam entre 80 mil e 100 mil, mui-
tos dos quais estão no Paraguai
há mais de 40 anos. / AE

Lugo. Diante de sua casa, presidente destituído conversa com jornalistas; apoio de vizinhos

MARCOS BRINDICCI/REUTERS
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A11;A15.




