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● O ESTADO NO PARAGUAI

Dilma chega a Assunção
e se reúne com Cartes
Presidente desembarca no Paraguai e se encontra, pela primeira vez, com
o novo presidente paraguaio, eleito em abril, que assume hoje o poder

● Ruas fechadas desde ontem,
barcos de guerra no Rio Para-
guai, helicópteros sobrevoando a
cidade há dois dias. A posse do
presidente eleito paraguaio, Hora-
cio Cartes, virou uma operação
de guerra em Assunção, muito
mais do que a de Fernando Lugo,
o primeiro chefe de Estado de
esquerda do país, há cinco anos.

Relatórios de que o Exército do
Povo Paraguaio (EPP), movimen-
to guerrilheiro, poderia realizar
ações para aproveitar a presença
de chefes de Estado estrangeiros
no país, deixaram tenso o minis-
tro do interior, Carmelo Caballe-
ro.

No entanto, não é apenas o
EPP que preocupa a segurança.
Desde o início do mês, os profes-
sores do país estão em greve,
pedindo um reajuste nas aposen-
tadorias, e prometem manifesta-
ções para a hora da posse de Car-
tes. / L.P.

NORBERTO DUARTE/AFP

Operação de guerra
toma as ruas da
capital paraguaia

Posse.
Dilma chega
a Assunção
ao lado do
chanceler
Antonio
Patriota

Lisandra Paraguassu
ENVIADA ESPECIAL / ASSUNÇÃO

A presidente Dilma Rousseff
chegou ontem ao Paraguai pa-
ra participar da cerimônia de
posse de Horacio Cartes, pre-
sidente eleito do país. Ao sair
de seu primeiro encontro
com ele, Dilma lembrou a im-
portância econômica do Mer-
cosul para os paraguaios e
afirmou que a relação com As-
sunção dará um “salto qualita-
tivo” com o novo presidente.

Dilma lembrou que o Para-
guai é o maior beneficiário dos
recursos do Focem, o fundo de
desenvolvimento dos países do
Mercosul. “Para o Mercosul, a o
Paraguai é muito importante e
acredito que, para o Paraguai,
seja muito importante a volta
ao Mercosul.”

A economia é o maior entrave
para a saída definitiva do Para-
guai do Mercosul, como Cartes
ameaçou fazer. Segundo o Cen-
tro de Análise e Difusão da Eco-
nomia Paraguaia (Cadep), o
PIB do país depende em até 30%
da suarelação como bloco, espe-
cialmente com o Brasil.

Apresença deDilma, deCristi-
na Kirchner, presidente argenti-
na, e de José Mujica, do Uruguai,
é um esforço diplomático para
convencerCartes a voltar ao blo-
co, apesar de o retorno ocorrer,
ao que tudo indica, apenas no
final da presidência temporária
da Venezuela, em dezembro. A
estratégia é lembrar Cartes de
que o Mercosul é bom para o Pa-
raguai, que cresce a taxas chine-
sas em razão da relação econô-
mica com os vizinhos.

Cartes confirmou a Dilma
que participará da reunião da
União das Nações Sul-America-
nas, em 30 de agosto, no Surina-
me. Será o primeiro encontro
com todos os chefes de Estado
da região depois da autorização
para que o país volte ao grupo.

Hoje, pela manhã, Dilma par-
ticipa da cerimônia de posse e
dos cumprimentos ao novo pre-
sidente, mas não ficará para o
almoço oferecido aos chefes de
Estado. A previsão é que ela em-
barque para Brasília ao meio-
dia (horário local, 13 horas em
Brasília).

A presidente também optou
por não participar do jantar ofe-
recido por Federico Franco, pre-
sidente que entregará o cargo a
Cartes, em razão da péssima re-
lação que tem com o paraguaio,
que assumiu após o impeach-
ment de Fernando Lugo, em ju-
nho de 2012.

Ontem, em entrevista a uma
rádio local, Eladio Loizaga, o no-
vo chanceler paraguaio, disse
queé preciso “reconstruir a con-
fiança” com os países originais
do Mercosul – Argentina, Brasil

e Uruguai –, mas que isso tem de
começar com as relações bilate-
rais. “Existe a disposição para
que se inicie um diálogo, mas,
primeiro, é preciso avançar em
um plano bilateral”, afirmou.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A17.




