
Os presidentes de Brasil, Argen-
tina e Uruguai realizaram on-
tem uma reunião, por meio de
videoconferência, para discutir
a situação política no Paraguai.
Como resultado dessa conver-
sa, ficou decidido que o Brasil
aguardaria o posicionamento
oficial conjunto dos países do
Mercosul para definir quais se-
rão suas ações em relação ao
país vizinho.

O novo governo de um dos
países mais pobres da América
do Sul está isolado regional-
mente. Os governos dos países
do Mercosul — Argentina, Bra-
sil e Uruguai — estudam san-
ções contra o Paraguai, entre
elas a saída do bloco. A manda-
tária argentina, Cristina Kirch-
ner, determinou a saída de seu
embaixador do Paraguai. Dil-
ma Rousseff e José Mujica, pre-
sidente do Uruguai, convoca-
ram seus embaixadores para
conversar. A partir de hoje,
ocorre a Cúpula do Mercosul,
em Mendoza (Argentina).

O novo chanceler paraguaio,
José Félix Fernández Estigarri-
bia, que tentou sem sucesso fa-
zer contato com seus pares da
região, disse que nem sequer o
diplomata responsável pela em-
baixada da Argentina em Assun-
ção o atendeu pelo telefone.
“Telefonei ao encarregado de
negócios da Argentina e eles
têm ordens de ainda não aten-
der ao telefone”, disse.

A Alemanha afirmou que a
Europa estava seguindo com
preocupação os acontecimen-
tos no Paraguai. Os Estados Uni-
dos, por sua vez, indicaram que
a sua secretária de Estado, Hilla-
ry Clinton, conversou com o
chanceler brasileiro, Antonio
Patriota, no fim de semana so-
bre a situação.

“Estamos muito preocupa-
dos pela velocidade do processo
utilizado para esse impeach-
ment”, disse a porta-voz do De-
partamento de Estado, Victoria
Nuland. ■ Reuters

Poucos dias após o impeachment
de Fernando Lugo da presidên-
cia do Paraguai, a indefinição do
governo brasileiro já está tirando
o sono de parte do empresariado
nacional que possui ativos no par-
ceiro sul-americano.

Apesar de nações como Esta-
dos Unidos, Alemanha e Reino
Unido já terem reconhecido o
novo governo, o Itamaraty
aguardará a reunião do Merco-
sul, que será realizada em Men-
doza, na Argentina, para anun-
ciar sua decisão conjuntamen-
te ao resto do bloco (leia mais
ao lado). No entanto, até lá, a
sensação de insegurança jurídi-
ca começa a corroer os investi-
mentos brasileiros no menor
país do Mercosul.

Alexandre Romagnoli, sócio
da Romagnole Produtos Elétri-
cos, avisa que os aportes foram
postergados, e até máquinas e
equipamentos que estavam
prontos para cruzar a fronteira
estão em compasso de espera.
“Suspendemos os investimen-
tos no mínimo por 30 dias.”

O empresário indica que, an-
tes de retomar o processo de con-
clusão de uma unidade indus-
trial, irá conversar com os gran-
des clientes locais para refazer
seu prospecto. “Os empresários
paraguaios são muito politizados,
seja pela via correta ou não. Preci-
sarei sentar e conversar com os
clientes que considero ‘chave’ no
meu negócio, para somente de-
pois definir meus futuros pas-
sos”, comenta Romagnoli.

Segundo Wagner Weber, pre-
sidente do Centro Empresarial
Brasil-Paraguai, a indefinição
da presidente Dilma Rousseff co-

loca em risco mais de US$ 3,3 bi-
lhões — equivalente a quanto os
brasileiros movimentaram no
comércio entre os dois países
em 2011. Ele afirma que 50%
das exportações paraguaias pa-
ra o Brasil são feitas por empre-
sários ‘brasiguaios’ que pos-
suem produção na nação vizi-
nha. Estes, diz Weber, são os
que estão mais temerosos com
os futuros desdobramentos da
crise política que derrubou Lu-
go e empossou Federico Franco.
“Um boicote àquele país seria al-
go irresponsável. Seria um boi-
cote ao empresariado nacio-
nal”, afirma o executivo.

“Exportar para o Brasil ainda
não tem sido um problema. Os
países continuam reconhecen-
do as leis paraguaias, mas se

houver qualquer tipo de sansão,
serão meses de trabalho e mi-
lhões de dólares jogados no li-
xo”, reclama Romagnoli.

Sherban Cretoiu, coordena-
dor do Núcleo de Negócios In-
ternacionais da Fundação Dom
Cabral, espera uma solução à
brasileira, ou melhor, latina,
para o conflito. “Os governan-
tes darão um jeitinho para não
piorar a situação, como sempre
tem ocorrido no continente. Se-
rá algo semelhante ao que acon-
teceu em Honduras (quando
Manuel Zelaya foi deposto, em
2009)”, diz Cretoiu.

O professor descarta que as
maiores companhias brasileiras
que atuam no Paraguai sofram
com o processo de mudança no
governo. “JBS, Itaú, Vale, Petro-

bras, todas essas grandes empre-
sas que já estão por lá, não de-
vem ter prejuízos. Não é possí-
vel afirmar se elas farão pressão
sobre o governo para reconhe-
cer o novo presidente, mas elas
trabalharão para que este pro-
cesso seja o menos doloroso pos-
sível”, diz.

Para Weber, no momento, é
necessário manter a segurança
do empresariado brasileiro,
principalmente a dos agriculto-
res do outro lado da fronteira.
“A demora de Dilma Rousseff es-
tá em aceitar o novo governo po-
de incitar conflitos armados nas
regiões. Caso haja uma nova ma-
tança, isso será creditado à lenti-
dão do Imataraty”, decreta o
executivo. ■ Com a colaboração
de Cristina Carvalho
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A brasileira Dilma Rousseff
tem liderado as conversas para
definir posicionamento conjunto

DESTAQUE TENSÃO NA AMÉRICA DO SUL

Jorge Adorno/Reuters

Empresários tememprejuízo
com crise política no Paraguai

Presidentes
do Mercosul
avaliam
retaliações

Brasileiros têm expectativa que governo encontre solução que não afete o comércio bilateral, de US$ 3,3 bi

NA BALANÇA Comércio exterior do Paraguai, em US$ milhões*  
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ENTENDA O CONFLITO

Franco integrava o Partido Liberal Autêntico (PLRA), que se uniu ao movimento 
Aliança Patriótica para a Mudança (APC) com movimentos sociais, partidos de 
esquerda e organizações civis buscando terminar com seis décadas de hegemonia 
da Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) no comando do país. 
Diferentemente de Lugo, que fez carreira como padre antes de entrar para             
a política, Federico Franco ingressou em um partido político logo aos 14 anos           
e, desde então, ocupou vários cargos

Supostos vínculos com movimentos sociais
O presidente teria dado apoio a manifestações de jovens esquerdistas no Comando de 
Engenharia das Forças Armadas 
O aumento da violência no país seria um dos reflexos da política de Lugo  
A ratificação do Protocolo de Ushuaia  2 (que prevê intervenção externa caso
a democracia esteja sob risco)
Massacre em Curuguaty: morte de 11 trabalhadores sem–terra e seis policiais
em confronto armado no dia 15 de junho, durante desocupação de uma fazenda

O presidente teria dado apoio a manifestações de jovens esquerdistas no Comando de 
Engenharia das Forças Armadas 

A ratificação do Protocolo de Ushuaia  2 (que prevê intervenção externa caso
a democracia esteja sob risco)

Sociólogo e ex-bispo, foi eleito em 2008 após 60 anos de domínio da direita. Sua Presidência 
foi marcada por escândalos de paternidade e pelo tratamento de um câncer linfático. Nunca 
teve maioria na Câmara e no Senado. Ele saltou para a fama na política ao liderar uma enorme 
manifestação contra seu antecessor, o que representaria o começo do fim das seis décadas   
de governo do conservador Partido Colorado. Mas as reformas propostas por seu governo 
tropeçaram na oposição parlamentar

QUEM É FERNANDO LUGO

ACUSAÇÕES QUE  LEVARAM AO IMPEACHMENT DO PRESIDENTE FERNANDO LUGO
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O Paraguai está suspenso do Mercosul. A decisão foi anunciada no domingo         
à noite pelo Ministério das Relações Exteriores da Argentina

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou no domingo a retirada do 
embaixador no Paraguai e suspendeu o fornecimento de petróleo ao país

A Argentina retirou seu embaixador "até que se restabeleça a ordem 
democrática". Outros países que integram a União das Nações Sul-Americanas 
(Unasul) chamaram seus diplomatas de volta para consultas sobre a situação

O novo presidente do Paraguai,
Federico Franco, deu posse on-
tem a seus ministros sob inten-
sa pressão diplomática da Amé-
rica do Sul, que considera ilegíti-
mo o impeachment do ex-presi-
dente Fernando Lugo.

Franco assumiu na sexta-fei-
ra o governo do quarto maior ex-
portador de soja do mundo após
um julgamento político relâm-
pago no Congresso que conside-
rou Lugo culpado por mau de-
sempenho. Após dar posse a
seus ministros, Franco iniciou
sua primeira reunião de gabine-
te. O chefe do Congresso, sena-
dor Jorge Oviedo Matto, respon-
deu à pressão internacional clas-
sificando como “irreversível” a
mudança de governo que, se-
gundo ele, foi feita de acordo
com a Constituição.

O Tribunal Superior de Justi-
ça Eleitoral, que organiza e jul-
ga as votações, disse em comu-
nicado que o julgamento de Lu-
go esteve de acordo com as dis-
posições constitucionais e que
as eleições acontecerão na data
prevista.

A pressão da região é bastante
perigosa para a pobre economia
do Paraguai, que depende dos
portos de seus vizinhos Argenti-
na, Brasil e Uruguai para o trans-
porte e o abastecimento, além
das exportações. No entanto, o
governo brasileiro disse que não
tomará medidas que “afetem o
povo irmão paraguaio”.

No mesmo sentido, o Uru-
guai afirmou que não adotará
sanções econômicas. “Não so-
mos partidários de sanções
econômicas... nada disso, por-

que quem acaba pagando por
isso é o povo”, disse o presi-
dente José Mujica.

Mas o Paraguai enfrenta o
risco de sanções dos organis-
mos regionais dos quais parti-
cipa, como a União das Nações
Sul-Americanas (Unasul) e o
Mercosul. O bloco Mercosul,
que o Paraguai integra ao lado
de Argentina, Brasil e Uru-
guai, suspendeu a participa-
ção do novo governo em uma
cúpula que será realizada nes-
ta semana em Mendoza, na Ar-
gentina. Em vez disso, recebe-
rá Lugo na cúpula presiden-
cial para que o ex-presidente
explique a situação interna no
país. ■ Reuters

O ex-presidente Fernando Lu-
go aceitou a decisão dos parla-
mentares de destituí-lo, mas no
fim de semana, respaldado pe-
los países vizinhos, afirmou que
a democracia foi violada e con-
vocou uma manifestação pacífi-
ca pedindo o seu retorno. On-
tem, ele anunciou a criação de

um “gabinete paralelo” no país
para organizar seu retorno ao
poder. Lugo disse que não deixa-
rá o país e avalia candidatar-se
ao Senado em 2013. Ao se reu-
nir com seus ex-colaboradores
no governo, Lugo chamou a si
mesmo de “presidente Lugo” e
fez uma comparação com o ex-
presidente de Honduras Manuel
Zelaya, que foi derrubado em
2009. ■ Agências

O ex-presidente Fernando
Lugo aceitou a decisão

dos parlamentares de destituí-lo,
mas afirmou que a democracia foi
violada e convocou manifestação
pedindo seu retorno.

O novo presidente do
Paraguai, Federico Franco,

deu posse a seus ministros sob
intensa pressão diplomática da
América do Sul, que considera
ilegítimo o impeachment.

● ●

Lugo cria “gabinete paralelo”
e avalia candidatura ao Senado

Franco dá
posse a novos
ministros

Ex-presidente afirma que já
prepara volta ao poder em 2013

➤

Infografia: Alex Silva

➤

Durante cerimônia, chefe do Congresso classificou
como “irreversível” amudança de governo

LEIA MAIS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5.




