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Após o impeachment relâm-
pago do presidente para-
guaio Fernando Lugo, em
junho de 2012, considerado
uma “quebra institucional”
pelos países da região, o pre-
sidente venezuelano, Nico-
lás Maduro, liderou uma
missão da Unasul que foi a
Assunção tentar mediar a
crise. O Congresso para-
guaio, porém, declarou o
líder venezuelano “persona
non grata” depois que ele
teria tentado convencer co-
mandantes militares a
apoiar o presidente deposto
– o que levou Assunção a
romper relações diplomáti-
cas com Caracas.

Venezuela e Paraguai
reatam laço diplomático
Relações bilaterais estavam rompidas há mais de um ano, desde o
impeachment relâmpago do presidente paraguaio Fernando Lugo

● A oposição ao governo do presi-
dente da Venezuela, Nicolás Ma-
duro, pediu ontem que a solicita-
ção de Lei Habilitante, feita na
terça-feira pelo chavista à Assem-
bleia Nacional, seja referendada
por uma consulta popular, suge-
rindo que a votação ocorra na
mesma data que as próximas elei-
ções municipais marcadas no
país, em 8 de dezembro.

O governo tem garantidos no
Parlamento 98 votos, um a me-
nos que o necessário para apro-
var a legislação que dá superpo-
deres ao Executivo. “Que seja o
povo o 99º deputado”, afirmou
ontem o legislador da oposição
Hiram Gaviria, no site do líder anti-
chavista Henrique Capriles.

Maduro pediu a votação da lei
que lhe garante poderes espe-
ciais sob a justificativa de comba-
ter corrupção e lutar em uma
“cruzada econômica” que, de
acordo com o presidente, poderia
desestabilizar o seu governo. /
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Oposição pede que
povo decida sobre lei

ASSUNÇÃO

Paraguai e Venezuela anun-
ciaram ontem que restabele-
cerão suas relações diplomá-
ticas, suspensas há mais de
um ano, desde o impeach-
ment relâmpago sofrido pelo
então presidente paraguaio
Fernando Lugo, em junho de
2012. O sinal de reconciliação
veio do chanceler de Caracas,
Elías Jaua, que, após se encon-
trar com seu colega de Assun-
ção, Eladio Loizaga, afirmou
que mandará um novo embai-
xador à capital paraguaia.

Diante de jornalistas, Loiza-
ga qualificou como uma “sur-
presa” a proposta de nomeação
do novo representante diplo-
mático venezuelano em Assun-
ção e afirmou que o governo pa-
raguaio agirá de maneira recí-
proca assim que o presidente
Horacio Cartes escolher o no-
me de seu futuro embaixador
em Caracas.

Primeiro funcionário do go-
verno venezuelano a represen-
tar seu país no Paraguai desde
julho do ano passado, quando
todo o pessoal diplomático de
Caracas deixou Assunção, Jaua
reuniu-se por meia hora com
Loizaga na capital paraguaia. O
venezuelano afirmou que os paí-
ses têm agora uma “agenda
proativa”.

“Viemos impregnados com a
maior vontade política para nos
reencontrarmos com o povo ir-
mão do Paraguai”, disse Jaua. O
chanceler de Caracas afirmou
que, com a proposta de enviar
um embaixador a Assunção, o
presidente Nicolás Maduro
“quer evidenciar a vontade de
restabelecer as relações diplo-
máticas (com os paraguaios)
no mais alto nível e de maneira
imediata”.

“Estou seguro que, a partir de
hoje (ontem), se inicia um ple-
no restabelecimento das rela-
ções diplomáticas e políticas
entre ambos os governos”, dis-
se Jaua, que anunciou ainda
uma visita de uma delegação de
empresários venezuelanos ao
Paraguai. “Queremos ir nos
aproximando pela via dos ato-
res concretos, os que fazem co-
mércio, produzem, compram e
vendem.”

O chanceler paraguaio, por
sua vez, agradeceu a visita de
seu colega venezuelano, qualifi-
cando-a como “muito positiva”
e afirmou que a presença de
Jaua em Assunção “ratifica o de-
sejo” de retomar “o mais cedo
possível” as relações bilaterais
entre os países. “A relação (di-
plomática)se normaliza com es-
se pedido (de envio de um em-
baixador venezuelano a Assun-
ção)”, afirmou o chanceler para-
guaio.

A normalização das relações
entre Paraguai e Venezuela já ti-

nha sido sinalizada durante a úl-
tima reunião da União das Na-
ções Sul-Americanas, no fim de
agosto. Na ocasião, o chanceler
venezuelano anunciou o “iní-
cio” dessa retomada.

Negócios. Caracas e Assunção
têm pendente a negociação de
uma dívida de US$ 270 milhões
da petroleira paraguaia (Petro-

par) com a venezuelana PDV-
SA. O governo paraguaio escla-
receu, porém, que esse assunto
é tratado pelos diretores das
empresas e não seria discutido
na reunião entre os ministros.

Além do rompimento de rela-
ções com a Venezuela, o impea-
chment de Lugo também provo-
cou a suspensão do Paraguai do
Mercosul. / REUTERS e EFE Assunção. Presidente Cartes (E) e o chanceler Jaua
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A23.




