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Venezuela expulsa encarregada
de negócios dos Estados Unidos

Ao receber ontem o presidente do Pa-
raguai, Horacio Cartes, no Palácio
do Planalto, a presidente Dilma

Rousseff tentou lembrar, com o colega sul-
americano, quantas vezes haviam se encon-
trado desde sua posse, há um mês e meio
em Assunção. Era a terceira, um recorde
num período tão curto. Dos dois lados, as-
sessores dos chefes de Estado garantem
que Dilma e Cartes são só elogios um para

o outro. Empresário, Cartes teria uma ma-
neira pragmática que agrada à presidente
brasileira, conhecida pelo jeito “gerentão”
de administrar.

Em seu primeiro encontro, em Assunção,
na véspera da posse, os dois presidentes
conversaram a sós, sem nem mesmo seus
chanceleres, por cerca de 40 minutos. No
segundo encontro, em Paramaribo, duran-
te a reunião da Unasul, outra longa conver-
sa, para a qual Dilma terminou por levar o
presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Ontem, a presidente esqueceu o protoco-
lo e a hora: estendeu o almoço com Cartes
para muito além do horário previsto, a pon-

to de alguns convidados esquecerem as
boas maneiras e começarem a se levantar
antes dos chefes de Estado. Quando deve-
ria estar recebendo o prefeito de São Paulo,
Fernando Haddad, ainda conversava com o
paraguaio – as gargalhadas eram frequen-
tes. No Planalto, a reunião foi “calorosa”,
de acordo com um assessor do presidente
paraguaio, sem nenhuma formalidade.

Os encontros devem se repetir em breve.
Cartes a convidou, e Dilma aceitou, para
ver a inauguração da linha de transmissão
de Itaipu a Assunção, no fim de novembro.
Uma visita de Estado também está progra-
mada para 2014.

Tânia Monteiro / BRASÍLIA

Um dos principais interesses
em comum entre Brasil e Para-
guai, a Usina Hidrelétrica de
Itaipu não foi citada ontem na
conversa entre os presidentes
Dilma Rousseff e Horacio Car-
tes. Mas isso não significa que o
governo vizinho desistiu de ten-
tar, mais uma vez, mudar o acor-
do feito há 40 anos.

O Brasil pode esperar “um
plano concreto” paraguaio para
tentar renegociar a possibilida-
de de vender sua parte na ener-
gia produzida para outros paí-
ses. Deve incluir, também, ques-
tionamentos sobre a dívida pa-
raguaia com o Brasil para a cons-
trução da usina.

Um ministro próximo a Car-
tes disse ao Estado que o presi-
dente sabe que esse não é o mo-
mento para tratar do assunto.
No entanto, o Paraguai preten-
de ter “um plano pronto, claro,
para apresentar ao Brasil em al-
gum momento”. Nesse plano,
deve entrar a exigência para-
guaia de vender sua parte na
energia a outros países em valo-

res de mercado. Hoje, o tratado
exige que o sócio que não consu-
ma sua parte venda o excedente
para o outro – no caso, o Brasil
paga US$ 240 milhões por 90%
da energia que o Paraguai não
consome.

Aoutraquestãoéadívidapara-
guaia para construção da usina.
Em 1973, quando foi firmado o
tratado, o Brasil bancou a dívida,
que o Paraguai pagaria com seus
royalties pela energia produzida
até 2023. Um relatório doecono-
mista americano Jeffrey Sachs,
que o Brasil contesta, diz que a
dívida já estaria paga.

Um dia depois da posse de
Cartes, o novo presidente para-
guaio da usina, James Spalding,

já dava a entender que o país
tinha planos de pressionar o
Brasil a rediscutir esses pontos.
“Tudo está sobre a mesa”, disse
ele. No mesmo dia, em sua pri-
meira entrevista, Cartes afirma-
va que “faria tudo o que fosse
benéfico ao Paraguai”.

Ontem, em Brasília, ocupado

em pedir apoio ao Brasil para
construir pontes, estradas, fer-
rovias, linhas de transmissão e
até outra represa, Cartes evitou
o assunto. Mas deu sinais do
que pode vir: “O Paraguai quer
sentar-se à mesa de negocia-
ções porque acredita que tem
atrativos naturais que Deus e a

natureza deram ao Paraguai.
Num momento em que o Para-
guai tem um crédito que ontem
não tinha, o Paraguai quer dizer
ao Brasil que nós queremos ne-
gociar. E só queremos quando
as coisas são úteis para todos: o
ganha-ganha, o ‘win-win’.” /
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Assunção tem plano para obter
mais vantagens com Itaipu

Brasil oferece a Paraguai presidência
do Mercosul para reintegrá-lo ao bloco
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Presidentes já se
reuniram três vezes

NA WEB

Visita. Horacio Cartes é recebido pela presidente no Palácio do Planalto: Dilma defendeu Mercosul ‘do Caribe à Patagônia’

Hidrelétrica. Itaipu; Paraguai alega que dívida já está paga
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O Brasil ofereceu ao presiden-
te do Paraguai, Horacio Car-
tes, a presidência temporária
do Mercosul a partir de de-
zembro como forma de o país
retornar ao bloco antes do
fim do ano. A proposta, apre-
sentada pela presidente Dil-
ma Rousseff ontem, durante
a visita de Estado, tem como
objetivo oferecer ao para-
guaio um gesto político que
possa apresentar ao seu país
sem que seu retorno pareça
um recuo político.

Um ministro próximo a Car-
tes afirmou ontem que está sen-
do organizado o retorno do Pa-
raguai ao bloco antes do final do
ano, para que em dezembro o
país possa já assumir a presidên-
cia, durante reunião em Cara-
cas, na Venezuela. Segundo ele,
o gesto do bloco pode parecer
simbólico, mas é importante pa-

ra o presidente paraguaio apre-
sentar ao seu público interno.

O governo brasileiro sabe dis-
so e tem se esforçado para apre-
sentar um pacote palatável a
Cartes. Em Paramaribo, duran-
te a reunião da União das Na-
ções Sul-Americanas (Unasul),
Dilma tomou para si a tarefa de
reaproximar Venezuela e Para-
guai e reunir Cartes e o presi-
dente venezuelano, Nicolás Ma-
duro. Foi quando Maduro pro-
meteu também a indicação de
um novo embaixador para As-
sunção o mais breve possível –
outro gesto que agradou a Car-
tes. De acordo com um diploma-
ta brasileiro com acesso às nego-
ciações, o gesto de Dilma, de ne-
gociar a aproximação, “pegou
muito bem” entre os para-
guaios.

A intenção brasileira, no en-
tanto, ainda está em negocia-
ção com o restante dos mem-
bros do Mercosul. A tendência
da Venezuela, hoje presidente
do bloco, é não reclamar. Os ve-
nezuelanos, principal causa de
atrito com o Paraguai, querem
resolver logo o problema de sua
entrada no Mercosul e ainda
precisam da aprovação do Con-
gresso paraguaio, que Cartes te-
rá de negociar em casa. Os uru-
guaios podem resistir, mas não
devem impedir um acordo. O
maior problema pode ser a Ar-
gentina, que perderia a vez de
presidir o bloco para o Para-
guai.

Ontem, durante a primeira vi-
sita de Estado de Cartes ao Bra-
sil, Dilma fez questão de repetir
várias vezes a importância da
volta do Paraguai ao bloco. “O
Paraguai está em processo de

volta ao Mercosul, tem o tempo
deles, está no processo deles de
retorno. O Brasil tem todo o in-
teresse nessa volta e também
no fato de que a nossa relação
bilateral, como vocês podem

ver, nós mantivemos intacta”,
afirmou, após terminar o encon-
tro com Cartes. Por sua vez, o
paraguaio Cartes reafirmou o
interesse nas relações com os
vizinhos, especialmente o Bra-

sil, mas não mencionou o Mer-
cosul durante o encontro com
Dilma. “Sabemos que temos
atrativos para uma integração
física”, disse Cartes, em relação
a projetos conjuntos com o Bra-
sil. “O Paraguai não quer esmo-
la nem favores, mas sim quer
sentar-se à mesa grande.”

Mais tarde, no Senado, Car-
tes disse que pretende ver o Pa-
raguai de volta ao bloco “o mais
rápido possível”.

A presidência do Mercosul
foi definida na formação do blo-
co, há 22 anos. É rotativa, a cada
seis meses, e em ordem alfabéti-
ca: Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai – e agora Venezuela. A
única quebra ocorreu em 2012,
com a suspensão do Paraguai,
em razão do processo sumário,
de 24 horas, que resultou no im-
peachment do presidente Fer-
nando Lugo. No entender dos
membros do bloco, a destitui-
ção feriu a Cláusula Democráti-
ca do Mercosul. / COLABOROU T.M.

Oferta. Plano é persuadir demais sócios regionais a aceitar um acordo que tornaria mais fácil a tarefa do presidente Horacio Cartes –
que ontem esteve com Dilma Rousseff em Brasília – de convencer setores da política doméstica que resistem à reincorporação do país

CARACAS

O presidente da Venezuela, Ni-
colás Maduro, ordenou ontem

a expulsão de três diplomatas
da Embaixada dos Estados Uni-
dos em Caracas, incluindo a en-

carregada de negócios de Wa-
shington, Kelly Keiderling.

Segundo Maduro, funcioná-
rios americanos encontraram-
se com integrantes da oposição
venezuelana para planejar
“atos de sabotagem econômica
e elétrica”. “Ordeno ao chance-
ler Elías Jaua que prossiga e os

expulse do país. Eles têm 48 ho-
ras para deixar o território vene-
zuelano”, afirmou Maduro,
sem inicialmente detalhar a
identidade nem quais eram os
cargos dos diplomatas. “Não
permitirei qualquer ação que
dissemine violência no país.”

Pouco depois, a embaixada

americana anunciou que a en-
carregada de negócios estava
entre os diplomatas expulsos.
Desde o governo de Hugo Chá-
vez, a Venezuela várias vezes ex-
puslou diplomatas americanos,
incluindo dois embaixadores.

“Nós detectamos e seguimos
por vários meses um grupo de

funcionários da embaixada dos
EUA na Venezuela. Se dedicam
a reunir-se com a extrema direi-
ta, para financiar e incentivar
ações para sabotar o sistema elé-
trico e a economia venezuela-
na”, acusou Maduro. O Departa-
mento de Estado não comen-
tou ontem o assunto. / REUTERS

● Como iguais

Paraguai deve voltar a
insistir na exigência de
vender o excedente de
energia a outros países
a preço de mercado

● Tempo certo

● Adeus
Enquanto o
presidente Ho-
racio Cartes
estava no Bra-
sil, governo
paraguaio
anunciou que
demitirá 15 mil
funcionários
públicos até
dezembro.

“O Paraguai quer sentar-se
à mesa de negociações
porque acredita que
tem atrativos naturais
que Deus e a natureza
deram ao Paraguai. Num
momento em que o
Paraguai tem um crédito
que ontem não tinha, o
Paraguai quer dizer ao
Brasil que nós queremos
negociar”
Horacio Cartes
PRESIDENTE DO PARAGUAI

“O Paraguai está em
processo de volta ao
Mercosul. Tem o tempo
deles. O Brasil tem todo
interesse nessa volta e no
fato de que a nossa relação
bilateral, como vocês
podem ver, nós mantivemos
intacta”
Dilma Rousseff
PRESIDENTE DO BRASIL
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




