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Maduro participou da comitiva de ministros de relações exteriores e declarou-se totalmente 

favorável ao tumultuado impeachment de Fernando Lugo  

 

Os paraguaios também declararam que o embaixador venezuelano no país é considerado 

persona non grata no território.  

 

Após a descoberta da intervenção do ministro de relações exteriores venezuelano, Nicolás 

Maduro na crise política paraguaia, o país comandado agora por Federico Franco anunciou 

nesta quarta-feira (4/7) a saída de seu embaixador na Venezuela, Augusto Ocampos 

Caballero.  

 

Membros da câmara de deputados e senado de Assunção descobriram que Maduro participou 

da comitiva de ministros de relações exteriores e declarou-se totalmente favorável ao 

tumultuado impeachment de Fernando Lugo.  

 

Os paraguaios ainda declararam que o embaixador venezuelano no país, José Javier Arrúe de 

Pablo, é considerado persona non grata no território. 

 

De acordo com Mario Gaspar Sacchi, professor de relações internacionais da ESPM, a 

intromissão pode surtir efeitos ainda mais graves. "A retirada e expulsão dos embaixadores 

não é o mais grave. A questão deve gerar muitos problemas futuros ao Mercosul". 

 

Depois de denúncias referentes à intervenção, a Justiça do Paraguai investigou e averiguou 

que Maduro e o embaixador do Equador no Paraguai, Julio Prado, estavam reunidos com os 

militares paraguaios pouco antes de ser anunciada a deposição de Lugo. 

 

Em reação à denúncia, o presidente do Equador, Rafael Correa, estaria procurando a União de 

Nações América do Sul (Unasur) "para declarar que o novo presidente paraguaio não seria 

bem vindo no território equatoriano". 

 

Vale lembrar que a crise política paraguaia desencadeou na suspensão do país do Mercosul e a 

possível entrada dos venezuelanos no bloco.  

 

"A entrada da Venezuela no Mercosul não é bem recebida por quase nenhum país no mundo. O 

ambiente pouco democrático é o principal fator que determina a rejeição. Além da rejeição 

externa, isso vai gerar problemas internos no grupo, o que poderia eclodir, a longo prazo, no 

fim do bloco sul americano", avalia Sacchi. 

 

Fonte: Brasil Econômico [Portal]. Disponível em: 
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