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Internacional

● O ESTADO NO PARAGUAI

Atentado em Boston
FBI e CIA são criticados
por ignorar alertas sobre
acusados. Pág. A19

15 de junho
Morte de policiais
Pelo menos 6 policiais e 11
camponeses morrem em con-
fronto numa área fronteiriça
com o Brasil. O ministro do
Interior, Carlos Filizzola, re-
nuncia e o Congresso forma
uma comissão para investigar
os fatos

16 de junho
Crise política
Fernando Lugo nomeia um mi-
nistro do Interior vinculado ao
opositor Partido Colorado pa-
ra superar a crise

20 de junho
Investigação
Lugo ordena a

criação de uma comissão de
investigação, com a participa-
ção da OEA e confirma o minis-
tro do Interior no cargo, cau-
sando a ira de seus aliados do
Partido Liberal

21 de junho
Processo
A Câmara aprova quase por
unanimidade processo de im-
peachment contra Lugo. O Se-
nado convoca uma sessão ex-
traordinária

22 de junho
Impeachment
Depois que a equipe de defesa
de Lugo é ouvida por algumas
horas, os senadores votam e
aprovam o impeachment do
presidente. Assume em seu lu-
gar o vice, o liberal Federico
Franco

29 de junho
Suspensão
O Mercosul, liderado pela ar-
gentina Cristina Kirchner, deci-

de suspender o Paraguai do
bloco e acatar a entrada da Ve-
nezuela – que vinha sendo bar-
rada justamente pela falta de
aval do Legislativo paraguaio

31 de julho
Chávez no Mercosul
A Venezuela entra oficialmen-
te no Mercosul durante cúpu-
la realizada no Rio

21 de abril de 2013
Retorno
Paraguai realiza eleições con-
sideradas justas, das quais sai
vencedor o colorado Horacio
Cartes. Governos da região
falam abertamente em rein-
corporar o país ao Mercosul

Estabelecido oficialmente
em 1991, o Mercosul preten-
de ser uma união aduaneira.
Inicialmente, Brasil, Argenti-
na, Paraguai e Uruguai inte-
graram o bloco. A intenção é
atrair outros Estados a par-
tir da livre circulação de
bens, serviços e fatores pro-
dutivos, do estabelecimento
de uma Tarifa Externa Co-
mum (TEC), da adoção de
uma política comercial co-
mum e da harmonização de
legislações. Um dos candida-
tos a membro era a Venezue-
la. O Paraguai, porém, era
um obstáculo. Com a desti-
tuição de Fernando Lugo,
Assunção foi suspensa do
bloco, o que abriu a possibili-
dade para a adesão de Cara-
cas.

Luiz Raatz

Responsável pela vitória eleito-
ral que pela primeira vez levou a
esquerda ao poder no Uruguai,
rompendo a alternância entre
blancos e colorados, o ex-presi-
dente Tabaré Vasquez vê pon-
tos positivos na normalização
do bloco, com o fim da suspen-
são do Paraguai e a entrada da
Venezuela. No entanto, ele ad-
verte: o processo de integração
regional está parado.

“Queremos mais do Merco-
sul e queremos um Mercosul

melhor. Precisamos ajustar seu
funcionamento, principalmen-
te no cumprimento de alguns
acordos”, disse Vásquez, em en-
trevista ao Estado. “Nós (da
Frente Ampla) consideramos o
Mercosul não apenas em sua di-
mensão econômica e comer-
cial, mas também em sua dimen-
são social. Queremos uma inte-
gração mais humana, que a po-
pulação sinta que sua qualidade
de vida melhorou. E isso, creio,
está ausente.”

Sucessor de Vásquez no go-
verno, o presidente José Mujica
apoiou a suspensão do Paraguai
do bloco quando o ex-presiden-
te Fernando Lugo foi destituído
em um processo relâmpago de
impeachment. À época, houve
um princípio de discordância
na Frente Ampla sobre a medi-
da. O vice-presidente Danilo As-
tori fez críticas à suspensão do
Paraguai e à subsequente ade-
são da Venezuela ao bloco – de-
fendida por Brasil e Argentina.

“Foi uma decisão muito nega-
tiva. Preocupa-me, porque po-
de, no futuro, abrir um caminho
para a incerteza institucional”,
disse Astori na ocasião.

Dez meses depois, no entan-
to, a Frente Ampla dá indícios
de tratar o assunto como resol-
vido. Logo após a eleição do pre-
sidente Horacio Cartes, Mujica

o convidou para a reunião de cú-
pula do Mercosul em Montevi-
déu, que oficializaria o retorno
do Paraguai ao bloco.

Vásquez, cotado para voltar a

disputar a presidência nas elei-
ções de 2014, concorda com o
retorno do país vizinho. “Não é
bom isolar ninguém. Nem se
isolar. Por isso, é bom que o Pa-

raguai volte”, declarou. “Com
eleições transparentes e demo-
cráticas, parece-me que o retor-
no do Paraguai é absolutamen-
te necessário.”

O ex-presidente ainda avalia
como positiva a entrada da Ve-
nezuela no bloco em razão da
oportunidade de trocas comer-
ciais benéficas para os dois paí-
ses: a importação do petróleo
venezuelano – que já conta com
facilidades – e a venda de leite,
carne e trigo uruguaios.

“O Uruguai tem defendido
nos governos da Frente Ampla
esse ingresso da Venezuela por
tudo aquilo que ela pode contri-
buir do ponto de vista comer-
cial e econômico”, afirmou.

“Além disso, um país do tama-
nho da Venezuela contribui pa-
ra diminuir a heterogeneidade
entre as maiores economias do
bloco (Brasil e Argentina) e as
menores (Uruguai e Paraguai).
Defendemos também a entrada
do México.”

‘Integração regional está parada’, diz ex-líder uruguaio
ANDRES STAPFF/REUTERS
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Bloco prevê
união aduaneira

Crise e retorno
ao Mercosul

Fim da polarização política paraguaia
favorece venezuelanos no Mercosul

Despedida. Tabaré Vázquez; ‘Queremos também o México’

Eleição oportuna. Vitória de Horacio Cartes esvazia batalha ideológica que prejudicava a aprovação de Caracas como integrante
do bloco pelo Congresso paraguaio; afinidade do partido do presidente com os venezuelanos já ocorria, oficialmente, desde 2007

Poder. Novo presidente do Paraguai, Horacio Cartes, do Partido Colorado, celebra vitória nas eleições do dia 21

Tabaré Vazquez vê
pontos positivos na
normalização do
Mercosul, mas diz que
processo avança pouco

● Falhas

Roberto Simon
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Se a eleição do ex-bispo Fer-
nando Lugo, em 2008, iniciou
um período de forte polariza-
ção no Paraguai, a vitória do
colorado Horacio Cartes, dia
21, aponta para um esvazia-
mento da batalha ideológica
dos últimos anos. Analistas
concordam que, com o prag-
matismo paraguaio em alta,
se abre o caminho não somen-
te para a normalização do sta-
tus do país no Mercosul, mas
também para a plena aceita-
ção da Venezuela no bloco.

A aproximação entre Assun-
ção e Caracas antecede a Lugo –
vem do governo do colorado Ni-
canor Duarte Frutos . Foi ele
quem, em 2007, assinou com o
então presidente Hugo Chávez
um acordo, em condições alta-
mente favoráveis ao Paraguai,
de venda de petróleo pela PDV-
SA em troca da exportação de
grãos e carne. A Venezuela se
comprometia ainda a reinvestir
os dividendos da transação no
Paraguai.À mesmaépoca, oUru-
guai de Tabaré Vásquez firmou
um acordo em termos simila-
res.

Duarte, porém, foi além dos
negócios e começou a defender
a introdução do chamado “so-
cialismo do século 21” na carti-
lha do Partido Colorado, segun-
do Camilo José Filártiga, dire-
tor do Centro de Políticas Públi-
cas da Universidade Católica de
Assunção. “As ótimas relações
com Chávez começaram antes
de Lugo”, disse ele ao Estado.
Foi também no governo de
Duarte que o Paraguai assinou

o protocolo de adesão da Vene-
zuela no Mercosul, em 2008.

A situação mudou quando Lu-
go chegou ao poder. Figura his-
toricamente ligada a movimen-
tos sociais, ele rompeu a hege-
monia dos colorados. Na oposi-
ção pela primeira vez em 61
anos, o partido de Duarte fez
dos laços com a Venezuela um
de seus cavalos de batalha para
desgastar a aliança entre Lugo e
os liberais. “Em 2008, aflorou
um forte conservadorismo no
Congresso paraguaio, que sem-
pre esteve presente, mas com o
governo colorado tinha menos
sentido”, afirmou Filártiga.

Lugo não tinha apoio no Con-
gresso para aprovar a entrada
da Venezuela no Mercosul e,
diante de uma derrota certa, evi-

tou pôr o texto em votação – e o
Paraguai tornou-se o único dos
quatro países do bloco que não
deu aval a Caracas.

O impeachment de Lugo, em
junho, seguido da suspensão do
Mercosul e da Unasul, acirrou as
tensões. Liberais e colorados
acusaram o então chanceler – e
hoje presidente – venezuelano,
Nicolás Maduro, de ter incitado

um golpe pró-Lugo enquanto vi-
sitavaAssunção, emumamissão
da Unasul. Por ampla votação
doCongresso, Madurofoi consi-
derado persona non grata no Pa-
raguai. Em seguida, congressis-
tasparaguaiosvotaram–erecha-
çaram – a integração de Caracas
ao bloco.

“A entrada da Venezuela no
Mercosul sempre foi um gran-
de negócio para o Paraguai, por-
que são economias complemen-
tares: uma precisa de alimen-
tos, outra de combustível. Mas
isso não ocorreu porque Lugo
estava no poder”, afirmou o eco-
nomista Gustavo Codas, que
foi diretor paraguaio de Itaipu,
no governo do ex-bispo.

O primeiro passo para a nor-
malização do status do Paraguai

no Mercosul veio com as elei-
çõesda última semana, reconhe-
cidas por observadores interna-
cionais como legítimas. A ques-
tão, agora, é como Cartes lidará
com o Congresso, que obstruiu
a entrada venezuelana.

Coloradosampliaram sua pre-
sençano Legislativo e liberais in-
dicaram na campanha que
apoiam a presença da Venezue-
la. Como o texto do tratado in-
ternacional foi rejeitado em vo-
tação, o presidente, provavel-
mente, terá de apresentar um
novo projeto.

Há um outro constrangimen-
to: Assunção voltaria ao Merco-
sul no segundo semestre, quan-
do a presidência do bloco estará
com o venezuelano Maduro,
agora banido do Paraguai.

O grosso das vendas externas
paraguaias é de produtos agro-
pecuáriose daquilo que eufemis-
ticamente é denominado pelos
paraguaios de “reexportação”–
a compra de eletrônicos chine-
ses com 1% de imposto e sua re-
venda para contrabandistas.
Nesses dois setores, o Mercosul
tem importância reduzida para
Assunção.

No entanto, Cartes depende
do bloco para levar adiante uma
de suas principais propostas:
atrair indústrias brasileiras,
aproveitando o baixo custo de
produção, sobretudo de ener-
gia. O colorado também buscou
garantir que conseguirá domar
o Congresso e, como seus dois
antecessores, apoia a Venezue-
la no Mercosul.topicos.estadao.com.br/paraguai

“Queremos que a população
sinta que sua qualidade de
vida melhorou. E isso, creio,
está ausente”
Tabaré Vázquez
EX-PRESIDENTE DO URUGUAI
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




