
Na crise do Paraguai todos os olhos apon-
tam para o Brasil: o maior parceiro co-
mercial de Assunção pode ter em suas
mãos o destino do governo que substi-
tuiu Fernando Lugo, após um julgamen-
to sumário controverso, e pressionar por
eleições antecipadas, segundo analistas.
O governo de Dilma, o país commaior

peso econômico e diplomático na Améri-
ca do Sul, condenou o “rito sumário de
destituição de Fernando Lugo”. Espera-
se que defina em breve, em coordenação
com oMercosul e a Unasul, a sua posição

sobre o novo governo de Federico Fran-
co. Há expectativa que a presidente Dil-
ma “deverá conciliar a sua defesa da de-
mocracia e a sua política de não-inter-
venção nos assuntos internos de outros
países”, o que na prática significaria san-
ções até que haja eleições.
Mas, para os especialistas consultados

pela AFP, a solução da crise paraguaia di-
ficilmente passará pela restituição de Lu-
go, como exigiram em vão os países sul-
americanos como ex-presidente hondu-
renho, destituído em 2009. ■ AFP

O secretário-geral da Organização dos
Estados Americanos (OEA), José Miguel
Insulza, disse ontem que a entidade só
atua para resolver conflitos por meio do
diálogo com as partes. Ele recordou que
durante o golpe que depôs o ex-presiden-
te de Honduras, Manuel Zelaya, a OEA
não interveio no processo.
Insulza afirmou que o que ocorre no

Paraguai é uma crise constitucional devi-
do ao impeachment de Fernando Lugo,
mas disse acreditar que não houve um
golpe de estado como denunciam o ex-

presidente e grande parte da comunida-
de internacional.
“Não quero dar qualificações, o (ex-

presidente Fernando) Lugo não falou em
golpe constitucional. Houve uma deci-
são do Congresso paraguaio com amaio-
ria necessária,mas não se deu a ele a pos-
sibilidade de se defender”, explicou.
O secretário-geral disse que o papel

da OEA não será o de anular o impeach-
ment. “Não vamos arbitrar o problema.
O que nós podemos fazer é buscar uma
saída construtiva”. ■ ABr

O presidente deposto do Para-
guai, Fernando Lugo, disse on-
tem que somente um milagre
pode fazê-lo retornar ao poder,
pois as portas jurídicas e políti-
cas foram fechadas. Ele anun-
ciou, no entanto, que fará uma
cruzada para explicar ao povo
paraguaio os bastidores do julga-
mento político relâmpago que o
tirou da Presidência.
Os advogados do ex-presi-

dente apresentaram uma ação
de inconstitucionalidade em
meio ao julgamento político,
alegando que Lugo não teve as
garantias mínimas para a defe-
sa,mas a Corte Suprema de Jus-

tiça do país rejeitou o recurso
na segunda-feira.
“No âmbito legal, todas as

portas se fecharam na segunda-
feira quando deram a constitu-
cionalidade do processo e o re-
conhecimento da Justiça Eleito-
ral. Legalmente não existe um
caminho para reverter esta si-
tuação”, disse Lugo à Reuters
em Assunção. O Tribunal Supe-
rior de Justiça Eleitoral (TSJE)
decidiu que Federico Franco,
empossado na sexta-feira é o
presidente constitucional.
“Há uma possibilidade im-

possível, milagrosa, na qual o
mesmo Parlamento possa deci-
dir que se equivocou e recuar.
Fica o caminho político, mas o
consenso no Parlamento me
parece impossível”, acrescen-

tou. O ex-bispo, que há seis
anos largou a batina para se de-
dicar à política, anunciou que
fará uma cruzada pelo país na
qual reunirá simpatizantes pa-
ra explicar porque o julgamen-
to político por mau desempe-
nho resultou em um critério
para seu impeachment.
O ex-bispo pretendia compa-

recer à cúpula do Mercosul na
Argentina,mas disse que avalia-
va permanecer no país. “Estou
quase decidindo que não viaja-
rei na sexta-feira pelos motivos
que estou dizendo, que os presi-
dentes da região se sintam em
liberdade. Não quero pressio-
nar nem os presidentes, nem
os países da região a tomarem
decisões”, afirmou. ■ Daniela
Desantis, Reuters

Apesar da resistência externa, o
novo governante do Paraguai,
Federico Franco tem procurado
semostrar confiante de que con-
seguirá completar seu governo
como apoio que recebe interna-
mente no país. Ontem Franco
disse que não pretende anteci-
par as eleições no país, previs-
tas para abril de 2013. Afirmou
ainda que deixará em segundo
plano a relação com a comuni-
dade internacional para se dedi-
car à política interna.

“Não podemos, neste mo-
mento, nos ocuparmos das rela-
ções internacionais, se primeiro
devemos cuidar para que tudo
esteja normal”, disse Franco.
“Sou responsável por garantir
que não vá acontecer uma guer-
ra civil”, continuou.
A preocupação émotivada pe-

la situação que se seguiu à saída
do ex-presidente Fernando Lu-
go. Protestos de apoiadores do
ex-mandatário e de pessoas fa-
voráveis ao novo governo mar-

caram o cenário paraguaio nos
últimos dias.
Franco também manifestou

garantia de que o país realizará
eleições no prazo previsto. “Os
prazos eleitorais serão respeita-
dos, serão realizadas eleições
conforme se estabelece a lei elei-
toral. Se Deus e a Virgem Maria
permitireme tambémcoma aju-
da dos meios de comunicação
internacionais, vamos entregar
o meu governo em 15 de agosto
de 2013 e, tomara que, com um

país mais organizado”, disse.
Na fronteira, muitos dos cha-

mados ‘brasiguaios’, a maior e
mais poderosa colônia estrangei-
ra no Paraguai, donos de gran-
des extensões de terras e de cul-
tivos de soja, são favoráveis a
Franco e faziam oposição a Lu-
go. “O que os brasiguaios estão
pedindo é que a presidente Dil-

ma reconheça o novo governo,
acabe com esta crise, que come-
çou com a invasão da terra pe-
los seguidores de Lugo, e defen-
da os interesses dos brasilei-
ros”, afirmou Wagner Weber,
diretor da Braspar, uma organi-
zação civil que representa os
imigrantes brasileiros no Para-
guai. ■ ABr e AFP

Brasil pode ser árbitro da crise OEAquer solução pelo diálogo

Franco vai se
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Lugo não espera voltar ao cargo
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Líder deposto do Paraguai
disse que só um milagre poderia
levá-lo de novo à Presidência

Novo presidente afirmou que as relações internacionais
estarão em segundo plano nestes primeiros dias de seu governo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




