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Internacional

O Brasil espião
Documentos mostram
como a ditadura vigiou
vizinhos. Págs. A17 a A19

Diplomacia. Futuro presidente paraguaio, que assume o cargo na quinta-feira, se recusa a retornar ao bloco por considerar ilegal
a inclusão da inclusão da Venezuela; suspensão de Assunção foi decretada após impeachment de Fernando Lugo, em junho de 2012

Dilma usará posse de Cartes para
trazer Paraguai de volta ao Mercosul
JORGE ADORNO/REUTERS-22/4/2013
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Resposta paraguaia

dem Assunção sob alegação de
que houve “ruptura institucional” com a queda de Lugo. Na
mesma reunião, Dilma e a ar-

Revoltado com suspensão no
Mercosul e a admissão da Venezuela no bloco, o presidente
Franco coloca em votação no
Senado paraguaio o ingresso
de Caracas na organização sulamericana. Senadores rejeitam amplamente o protocolo
de adesão da Venezuela e ampliam as incertezas jurídicas
sobre a adesão de Caracas.

19 de abril

vendo narcotráfico e lavagem
de dinheiro.

Retorno dos colorados

Paraguaios elegem para presidente o empresário Horacio
Cartes, do Partido Colorado,
legenda que governou o país
por seis décadas até ser derrotada por Lugo (foto), em 2008.
Cartes é acusado por autoridades brasileiras e dos EUA de
ser um dos maiores traficantes de cigarros do mundo. Ele também esteve no
centro de escândalos no
Paraguai
envol-

15 de agosto
Posse de Cartes

Colorado toma posse em Assunção com missão de voltar
ao Mercosul e à Unasul. A presidente do Brasil, Dilma
Rousseff, prestigiará
a posse de Cartes
em Assunção e reforçará o pedido
para que ele busque reincorporar o
Paraguai às organizações regionais.

o

Artigo

gentina Cristina (foto) convencem o uruguaio Mujica a aprovar a entrada da Venezuela, à
revelia dos paraguaios. Com
base em sua própria cláusula
democrática, a Unasul também
decide suspender o Paraguai.

no PIB paraguaio. Ou seja, o peso de uma saída intempestiva
pode ser pior para o Paraguai do
que para o restante do bloco.
Aindaassim,otomdaconversa de Dilma com Cartes passará
longe de qualquer ameaça. A in-
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Punição no Mercosul

Por unanimidade, os demais
membros do Mercosul, reunidos em uma cúpula na cidade
argentina de Mendoza, suspen-

st

Massacre de 17 pessoas em
Curuguaty, no centro do Paraguai, abre uma crise política.
O Partido Liberal rompe com
o presidente Lugo. Sem apoio
no Congresso, ele é alvo de
um “julgamento político” e,
em 36 horas, é destituído. O
liberal Federico Franco, imediatamente, assume o poder
com a promessa de volta à normalidade.
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Derrocada de Lugo

29 de junho de 2013

fusão da Economia Paraguaia
(Cadep), o PIB do país depende
em até 30% de sua relação com
o Mercosul, especialmente
com o Brasil.
Uma queda de 1% no PIB brasileiro teria o mesmo impacto

a

portanteque disputas políticas.
OParaguaié oprincipalbeneficiáriodoFundodeConvergência de Infraestrutura do Mercosul (Focem), com projetos que
passamdeUS$600 milhões.Segundo o Centro de Análise e Di-
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sores de Cartes têm mantido
conversas com o Itamaraty e
são informados das negociações. Para o Brasil, apesar da
aproximação do Paraguai com a
Aliança do Pacífico, o peso econômico do Mercosul é mais im-
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Eleito. Cartes fala a jornalistas, em Assunção: colorados governaram Paraguai por seis décadas até vitória de Lugo, em 2009
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Caberá à presidente Dilma
Rousseff e a seu colega uruguaio, José Mujica, a tarefa de
convencer o novo presidente
do Paraguai, Horacio Cartes,
a retornar ao Mercosul. Apesar da convocação feita por
Dilma aos demais presidentes do bloco durante a última
reunião, em Montevidéu,
nem Cristina Kirchner, da Argentina, nem Nicolás Maduro da Venezuela, estarão em
Assunção na quinta-feira para a posse do paraguaio.
Em sua primeira conversa
com Cartes, Dilma reforçará
que, apesar dasuspensão, o país
nãofoi prejudicadoeconomicamente. A presidente será a primeiraa cumprimentarCartese,
logo depois, terá uma reunião
bilateral com ele.
Será nesse encontro que Dilma o convidará para uma visita
oficial ao Brasil e tentará, mais
uma vez, convencê-lo a voltar
ao Mercosul. A expectativa da
diplomacia brasileira é a de que,
uma vez no comando, o novo
presidente deixe de lado a retóricabeligeranteadotadaporFederico Franco, que assumiu a
presidênciadepoisdoimpeachment de Fernando Lugo, e comece a negociar o retorno.
Mesmo sem sinais de que ele
possa mudar de posição, asses-

tenção é convencer o novo presidente de que o Mercosul está
aberto e a suspensão representa águas passadas, tanto no bloco quanto na União das Nações
Sul-americanas (Unasul), que
anunciou ontem que a suspensão do Paraguai da aliança terminarána quinta-feira, antes da
reunião de cúpula de Paramaribo, no fim do mês.
Apesar da agenda cheia de
boas intenções, o clima em Assunção não deverá ser dos melhores para os representantes
do Mercosul. A retórica contra
Brasil e Argentina sempre foi
forteepioroudepoisda suspensão, especialmente pelo papel
que Dilma e a presidente argentina, Cristina Kirchner, tiveram
no caso. A inclusão apressada
daVenezuelanobloco, aproveitandoa ausência paraguaia,piorou a situação.
Cristina, que fez o discurso
mais duro contra o impeachment de Lugo, além de Nicolás
Maduro, presidente da Venezuela, cuja relação com o Paraguai nunca foi boa, preferiram
não ir à posse.
Ao todo, os paraguaios esperam 80 delegações estrangeiras, mas serão poucos chefes de
Estado. Além de Dilma e Mujica, confirmaram presença Sebastián Piñera, do Chile, Ma
Ying-jeou, presidente de Taiwan,eopríncipeFelipedeBourbon, da Espanha.
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Além do Mercosul,
presidente Horacio Cartes
tem outras opções que já
indicou estar disposto a
buscar de maneira agressiva
✽
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N

o dia 15 de agosto, a posse do
presidente eleito, Horacio
Cartes, oferecerá ao Paraguaia chance deiralém da crisepolíticaeconcentrar-seem questõescomooportunidadesedesenvolvimento econômico. Também proporcionaráàcomunidaderegional,aoMercosulparticularmente,apossibilidade de restabelecer e ampliar cordiais relações políticas e econômicas com Assunção.Entretanto, nada
disso é garantido e tampouco será
fácil ou simples de conseguir.
O anúncio de que a presidente
Dilma Rousseff estará presente à

posse é um sinal importante e oportuno de que o Brasil está disposto a avançar no relacionamento. As relações
do Paraguai com os vizinhos permaneceram congeladas desde o impeachment, em 2012, do então presidente
Fernando Lugo. Embora a destituição, aparentemente, tenha sido feita
de acordo com a Constituição do Paraguai, o país foi suspenso do Mercosul
– e também da Unasul – em razão da
ruptura democrática.
Entretanto, ao mesmo tempo, as
três nações restantes do Mercosul
aproveitaram a suspensão do Paraguai para incluir a Venezuela no bloco, decisão à qual o Paraguai se opunha, em parte, em razão das credenciais democráticas da Venezuela. A
posse de Cartes proporciona um novo começo e poderá fechar a porta desse controvertido episódio, permitindo a reintegração do Paraguai, embora suas relações com a Venezuela e
seu líder, particularmente, devam permanecer difíceis.
Entretanto, o novo governo do Paraguai mostrou claramente certa independênciaetalveznãomaisdesejeper-

manecer atrelado apenas à estrutura
do Mercosul. Cartes chega à presidência como empresário influente. Embora seja membro do Partido Colorado,
ele é uma personalidade de fora da arena política, que venceu o candidato do
partido governista, Efrain Alegre, com
46% dos votos contra 37%, uma margem significativa.
Com o comparecimento às urnas de
cerca de 70% dos 3,5 milhões de eleitoresregistrados,Cartestem ummandado paraatacar a corrupção, fortalecera
economia e melhorar a vida dos seus
cidadãos. Na realidade, inicialmente,
ele terá de convencer o eleitorado de
quenão toleraráa corrupção quetradicionalmente assola o Paraguai e também seu partido, além de evitar acusações sobre sua origem que foram feitas
durante a campanha.
Os desafios para a reforma do sistema político e o fortalecimento da economiaserãoassustadores,considerando que o Paraguai é uma das nações
mais pobres da América do Sul. Nesse
contexto, não surpreende que tanto o
governo que está saindo quanto o próximo procurem trabalhar mais ativa-

mente para expandir o comércio e encorajar os investimentos.
Umacordo comercial está sendo negociado com o México. O Paraguai recebeu o status de observador na Aliança do Pacífico, uma iniciativa de integração relativamente nova e ambiciosa que inclui Chile, Colômbia, Peru e
México, com outras nações que se declararam dispostas a aderir.
Ao mesmo tempo, a atual presidência temporária do Mercosul exercida
pelaVenezuelairritouAssunção.Arestauração da participação do Paraguai
estásendonegociada, masnão hádúvida de que o clima fraterno que existia
anteriormentena aliança ficoudesgastado. O Paraguai está aberto aos negócios e busca parceiros além dos vizinhos mais próximos.
OlíderdoPSDnoCongresso,Eduardo Sciarra, disse recentemente que os
interesseseconômicos do Brasil com o
Paraguai, no comércio, na economia e
na área de energia são demasiado importantes e privilegiados para colocálos em risco.
De fato, os interesses agrícolas no
país são consideráveis e o Paraguai

reivindica importantes depósitos
inexplorados de petróleo e gás natural na região do Chaco. Em condições adequadas, inclusive um clima econômico internacional favorável, em termos de investimentos
e um estado de direito fortalecido,
o Paraguai poderia se tornar, segundo alguns observadores, uma
“nova Colômbia” para os investidores.
Resta ver se Assunção agora está
pronta para retornar ao abraço do
Mercosul e em que condições. As feridas levarão tempo para cicatrizar.
No meio tempo, a posse de um empresário como novo presidente do
país, na quinta-feira, poderá representar uma significativa mudança
do jogo. Agora, o Paraguai tem outras opções, que o novo presidente
já indicou estar disposto a buscar
ativamente e de maneira agressiva. /
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.

