
Situação na Bolívia piora e Brasil pode ser afetado 
Carlos Hugo Vaca 

Militantes de partidos da oposição, que exigem autonomia econômica para departamentos que 
administram, ocupam distribuidora de gás natural em Villamontes e bloqueiam várias estradas  

Bolivianos de direita, contrários ao governo do presidente Evo Morales, ocuparam uma 
empresa distribuidora de gás natural em Villamontes, na Região Sudeste, informou ontem a 
distribuidora franco-brasileira Transierra. Um de seus diretores, Jorge Boland, disse que a 
invasão da unidade não afeta o abastecimento de gás ao Brasil e não deverá prejudica o 
suprimento das indústrias e residências de São Paulo. 

Os manifestantes têm o apoio de cinco dos nove governadores provinciais, que exigem 
autonomia para os departamentos (estados) que governam, em relação a La Paz. Outros 
grupos militantes bloquearam rodovias da Região Leste, barrando caminhões que 
transportavam gás liquefeito de petróleo e diesel. Os veículos também foram impedidos de 
voltar aos pontos de onde partiram. 

REFORMA Na madrugada de ontem, Morales anunciou uma grande reforma ministerial, 
mudando cinco ministros, de Hidrocarbonetos, Saúde, Desenvolvimento Rural, Planejamento e 
Microempresa. Entre os afetados pela mudança está o ministro Carlos Villegas, bastante 
conhecido dos brasileiros, por ser o responsável pelas atividades no setor de hidrocarbonetos, 
e que será substituído pelo dirigente da situação Saúl Avalos. Villegas voltou à pasta de 
Planejamento, que ocupara até 2006. Susana Rivero estava à frente do Desenvolvimento Rural 
e passou ao Ministério de Produção e Microempresas, após a renúncia do antecessor. Também 
foi substituído o ministro da Saúde, Walter Selum, por Jorge Tapia. Carlos Romero ficou com o 
Desenvolvimento Rural. 

Morales argumentou que as mudanças “obedecem à necessidade de assegurar a produção, 
sobretudo de alimentos”. E reiterou seus pedidos à oposição para que aceitem discutir os 
problemas do país e a buscar a melhor solução paa todos. “Jamais encerramos o diálogo, aqui 
queremos fazer uma novo pacto fiscal e econômico, não somente com os prefeitos 
(governadores), mas com todas as instituições.” 

Saúl Avalos, economista de formação, é um alto dirigente do Movimento Al Socialismo (MAS), 
partido de Evo. Em maio, ele foi designado interventor na nacionalizada Companhia Logística 
de Hidrocarbonetos da Bolívia (CLHB), encarregada do armazenamento e transporte de 
combustíveis. Setores sociais e sindicatos pressionavam por mudanças no gabinete, para que 
avançassem as reformas pendentes no país: o projeto da nova Constituição e uma reforma 
agrária, ambas rechaçadas pela oposição. 

Estratégia - As mudanças devem pavimentar o caminho para o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento, que Morales afirma será feito em colaboração entre o governo federal, os 
governadores dos departamentos, prefeitos e sindicatos. 

As mudanças foram vistas como uma tentativa do presidente boliviano em dialogar com os 
cinco governadores. Os governadores se opõem à iniciativa de Morales de promulgar uma 
nova Constituição e reformar a economia em linhas socialistas, para beneficiar maioria 
indígena. 
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