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Internacional

Comunidade paraguaia
faz protesto em São Paulo

MENDOZA, ARGENTINA

O embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães anunciou ontem, du-
rante reunião dos chanceleres
do Mercosul, a sua decisão de dei-
xar o cargo de Alto-Representan-
te-Geral do bloco, que ocupava
desde janeiro de 2011.

O anúncio já era de conheci-
mento do governo brasileiro,
mas causou surpresa entre os
países-membros. O delicado mo-
mento escolhido por Samuel,
quando os países do bloco estão
em pleno processo de aplicação
de sanção ao Paraguai, causou
desconforto ao Brasil.

O ministro das Relações Exte-
riores do Brasil, Antonio Patrio-
ta, disse ao Estado que lamenta
a decisão de Samuel de demitir-
se do cargo. “Tentei convencê-
lo a não renunciar”, acrescen-
tou. O Brasil não abrirá mão do
posto.

O governo brasileiro vai esco-
lher um outro nome para o lugar
de Samuel, a fim de completar o
mandato de três anos, que termi-
na em 2014. O nome do substitu-
to, no entanto, ainda está em dis-

cussão.

Desgaste. “Estou renunciando
ao cargo”, disse o diplomata. Se-
gundo ele, não recebeu apoio po-
lítico para desempenhar suas ta-
refas. Além de anunciar sua saí-
da, Samuel entregou uma carta
ao chanceler da Argentina, Héc-
tor Timerman, cujo país estava
na presidência do bloco, listan-
do as razões para sua saída.

Pinheiro Guimarães revelou a
alguns diplomatas que o consul-
taram que sua decisão nada ti-
nha a ver com a sanção de suspen-
são ao Paraguai ou qualquer reta-
liação por causa do afastamento
de Fernando Lugo.

Mas havia especulações no
meio diplomático dos países do
bloco de que ele teria divergên-
cias em relação às decisões toma-
das a partir da destituição do pre-
sidente.

Ao Itamaraty, o diplomata dis-

se que estava desestimulado e
que queria sair para cuidar de
questões pessoais. Revelou, no
entanto, que esperaria o final da
gestão da Argentina e entrada do
Brasil na presidência do bloco,
para deixar o cargo.

Fontes diplomáticas dos paí-
ses-membros revelaram que
também Samuel Pinheiro per-
deu apoio dos países, especial-
mente do Brasil, para cumprir
com seu mandato. De acordo
com essas fontes, ele não conse-
guiu aprovar o orçamento para a
Secretaria, mesmo depois de um
ano no cargo.

O Itamaraty confirmou on-
tem, durante a cúpula do Merco-
sul, em Mendoza, na Argentina,
a renúncia do embaixador Sa-
muel Pinheiro Guimarães do car-
go de Alto-Representante-Geral
do Mercosul, que ocupava desde
janeiro de 2010.

O cargo que era ocupado por
Samuel foi criado na Cúpula de
Foz do Iguaçu, em 16 de dezem-
bro de 2010, substituindo o anti-
go posto de secretário-geral, que
havia sido ocupado pelo argenti-
no Carlos “Chacho” Álvarez. /

T.M. e M.G.

Entenda. Denise Chrispim Marin explica
voto contra secretário de Justiça dos EUA
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Samuel Guimarães queixa-se de
pouco apoio e deixa cargo no bloco
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Chanceleres do Mercosul definem
detalhes da suspensão do Paraguai

Ato. Na capital paulista, paraguaios exigem o retorno de Lugo

Mendoza. Chanceler brasileiro, Antonio Patriota, em plenário de ministros de Relações Exteriores do Mercosul; hoje, presidentes da Unasul se encontram

estadão.com.br

● JustificativaDemissão causa rumores
de divergências entre
embaixador e
representantes que
suspenderam o Paraguai

Representantes da comunidade
paraguaia em São Paulo realiza-
ram na tarde de ontem um pro-
testo contra o impeachment de
Fernando Lugo diante do escri-
tório da Presidência da Repúbli-
ca na capital paulista. O ato foi
durante encontro da presidente
Dilma Rousseff com o ex-presi-

dente Luiz Inácio Lula da Silva.
A manifestação exigia a volta

de Lugo ao poder. Um dos líde-
res do grupo, Gustavo Florentin,
da Organização de Luta pela Ter-
ra do Paraguai, afirmou que a in-
tenção era alertar Dilma. “Consi-
deramos (o impeachment) um
golpe de Estado”, disse.

● Retirada de embaixadores
Argentina e Equador retiraram
seus embaixadores de Assunção
em protesto ao processo de im-
peachment que destituiu Fernan-
do Lugo

● Sanções
A Venezuela de Hugo Chávez (fo-
to) qualificou a destituição
de Lugo de golpe de Esta-
do e suspendeu o envio de
petróleo ao Paraguai

● Protesto moderado
Brasil evitou usar o termo gol-
pe, mas condenou o impeach-
ment. Dilma Rousseff (foto) cha-

mou o embaixador em Assun-
ção para consultas

SAMUEL PINHEIRO
GUIMARÃES
ALTO-REPRESENTANTE-GERAL
DO MERCOSUL
“Estou renunciando ao cargo.
Não recebi apoio político para
desempenhar minhas tarefas”

Tânia Monteiro
Ariel Palacios
ENVIADOS ESPECIAIS
MENDOZA, ARGENTINA

Os chanceleres de Brasil, Ar-
gentina e Uruguai definiram
ontem os termos da suspen-
são do Paraguai das reuniões e
decisões do Mercosul até as
eleições presidenciais de
abril. Fontes diplomáticas ar-
gentinas e uruguaias afirma-
ram ao Estado que a suspen-
são – inédita em 21 anos de
Mercosul – seria debatida e
confirmada hoje na reunião
de presidentes do bloco em
Mendoza.

A punição deriva do que Bra-
sil, Argentina e Uruguai chamam
de “interrupção da ordem demo-
crática” no Paraguai, em referên-
cia à destituição de Fernando Lu-
go da presidência de seu país,
ocorrida uma semana atrás.

O chanceler brasileiro, Anto-
nio Patriota, numa apressada en-
trevista coletiva num corredor
do Hotel Intercontinental, con-
firmou que durante a reunião de
ministros do Mercosul nenhum
chanceler defendeu a aplicação
de sanções econômicas ao Para-
guai. “Não houve... a verdade é
que não houve”, enfatizou. Se-
gundo ele, o país foi enquadrado
na Protocolo de Ushuaia, um có-
digo de conceitos democráticos
do Mercosul: “O entendimento
é que, com base no documento
de Ushuaia, existe uma primeira
frase que fala da suspensão da
participação das reuniões. E
uma segunda (frase), que fala da
suspensão de direitos e obriga-
ções. A decisão foi de nos circuns-
crevermos à primeira frase”.

O próprio Lugo declarou-se,
na véspera, contrário a even-
tuais sanções econômicas. O Pa-
raguai mantém alta dependên-
cia econômica do bloco, já que
Brasil, Argentina e Paraguai ab-
sorvem 55% de suas exporta-
ções. Há uma semana, Lugo foi
destituído após um rápido e con-
trovertido processo de impeach-
ment. O ex-bispo, do partido

Frente Guasu, de esquerda, foi
substituído por seu vice, Federi-
co Franco, do Partido Radical Li-
beral Autêntico (PLRA), grupo
conservador que havia propicia-
do 66% dos votos que Lugo obte-
ve quando foi eleito de 2008. Lu-
go acusou Franco – com o qual
manteve relações tensas desde o
início do governo – de desfechar
um “golpe de Estado”.

No domingo, o Mercosulanun-
ciara a suspensão temporária do
Paraguai da reunião de cúpula de
Mendoza. “Essa é uma forma de
combater os ‘neogolpes’ que os
setores conservadores querem

aplicar nos governos da região”,
afirmou ao Estado um diploma-
ta argentino ligado ao kirchneris-
mo.

Hoje, depois do encerramen-
to da cúpula, começará a reunião
extraordinária de presidentes
dos países da União Sul-America-
na de Nações (Unasul). No en-
contro, os representantes dos 11
países da organização emitirão
um documento que rejeita as no-
vas autoridades paraguaias.

O chanceler da Venezuela, Ni-
colás Maduro, participou da reu-
nião com Patriota, Luis Alma-
gro, do Uruguai, e o argentino

Héctor Timerman.
A Venezuela pede desde 2006

a entrada no Mercosul como
membro pleno.

Obstáculo afastado. O ingres-
so de Caracas foi aprovado nos
últimos anos pelos Legislativos
de Brasil, Uruguai e Argentina.
No entanto, estava travado no
Senado paraguaio. Agora, com o
Paraguai suspenso por um perío-
do de pelo menos dez meses, sur-
ge a possibilidade da entrada da
Venezuela no bloco.

Patriota afirmou existe “um
grande interesse em promover a

plena participação da Venezue-
la, país que já participa das reu-
niões regulares. O chanceler Ni-
colás Maduro está aqui, e nós
queremos trabalhar para que se
efetive no mais breve prazo a sua
plena participação”. Segundo o
ministro, a entrada da Venezue-
la no Mercosul “é um tema que
atrai o interesse para os chefes
de Estado e de governo”.

A presidente argentina, Cristi-

na Kirchner, preparava-se on-
tem no início da noite para rece-
ber os presidentes do Mercosul
e Estados associados com um
banquete na Adega Escorihuela,
uma das mais importantes da
Província de Mendoza, famosa
por seus vinhedos.

Os presidentes degustariam o
vinho preferido do presidente
Juan Domingo Perón e sua mu-
lher, Evita, o “Carcassonne Fi-
nest Red Blend”.

Esse vinho, que era o “top” da
Adega Escorihuela na época, é
um blend de Malbec, Cabernet e
Syrah.

Vizinho em crise. Punição a Assunção pelo processo de impeachment de Fernando Lugo deve se estender até as eleições
presidenciais de abril, mas país deve ser poupado de sanções econômicas; Patriota confirma intenção de incorporar Venezuela ao bloco
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




