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A SORTE FOI LANÇADA
BOLÍVIA A oposição escalou a violência a um ponto do qual
parece não haver mais a possibilidade de retorno pacífico

POR ANTÔNIO LUIZ M. C. COSTA

O
pretexto é a disputa pelas ren-
das de gás e petróleo. O gover-
no de Evo Morales criou a
"Renda Dignidade", uma bol-
sa para todos os maiores de 60

anos, no valor de 26 dólares mensais
(20 para os que já têm uma aposenta-
doria), financiada por 30% do impos-
to sobre o petróleo, tomados tanto do
governo nacional quanto dos departa-
mentos e municípios. Os recursos dos
departamentos não diminuíram em
termos absolutos, pelo contrário: gra-
ças às nacionalizações de Evo Mora-
les, o bolo mais que quintuplicou, de
287 milhões em 2004 para 1,57 bilhão
de dólares em 2007.

Apesar da distribuição entre depar-
tamentos ter sido alterada em favor dos
departamentos não petroleiros, a fatia
de Santa Cruz, em particular, quadru-
plicou de 29 milhões para 118 milhões
de dólares e a de Tarija, de 66 milhões
para 237 milhões: mesmo descontan-
do-se os 30% - parte dos quais, natu-
ralmente, voltam para os idosos do de-
partamento - ainda tiveram cresci-
mentos de 185% e 152%, respectiva-
mente, em sua renda petrolífera. O va-
lor disputado representa 6% do orça-
mento dos departamentos.

Ainda assim, há meses os prefectos da
chamada "Meia-Lua" promovem pro-
testos e "greves de fome" contra o "as-
salto" a seus cofres - e, depois de uma
escalada de atos de desacato e insubor-
dinação ao governo de La Paz e de
ameaças físicas a Evo Morales, os oposi-
cionistas passaram à guerra aberta con-
tra o Estado boliviano na terça-feira, 9
de setembro de 2008, dois dias antes do
35° aniversário do golpe militar urdido
contra Salvador Allende com a coope-
ração dos Estados Unidos.

Na opinião de Evo Morales, as ana-
logias vão além da proximidade de da-

tas. No dia seguinte, ele expulsou o
embaixador estadunidense em La Paz.
Philip Goldberg, que se reunira quinze
dias antes, a portas fechadas, com o
prefecto Rúben Costas, de Santa Cruz,
representou os EUA na Bósnia de 1994
a 2000 e no Kosovo de 2004 a 2006.
Em 2007, posou para uma foto com um
líder paramilitar colombiano. Segun-
do Evo, teria incentivado o desmem-
bramento da ex-Iugoslávia nas duas
ocasiões e sua missão seria repetir a
dose na América do Sul com a ajuda de
Costas e Branco Marinkovic, líder do
movimento "cívico" de Santa Cruz,
que, no dia 8, desembarcava de uma
viagem aos EUA e, como grande parte
da elite industrial crucenha, descende
de croatas que fugiram para a Bolívia
após a derrota do fascismo.

O modus operandi da Unión Juvenil
Crucenista (UJC) lembra, de fato, o das
juventudes fascistas e nazistas. Na tar-
de do dia 9, 600 de seus militantes ocu-
param os escritórios do Serviço de Im-
postos Nacionais em Santa Cruz, carre-
garam televisores, computadores e ou-
tros equipamentos e agrediram os fun-
cionários, um dos quais teve a motoci-
cleta roubada.

Feito todo o dano possível ao SIN, re-
petiram a dose nos escritórios do Insti-
tuto Nacional de Reforma Agrária e da
telefônica estatal Entel, cujas portas e
paredes foram derrubadas com marte-
los e aríetes, como registraram as câme-
ras da Telesur, a rede latina liderada por
Caracas. Foi em seguida saqueada a sede
local do Centro de Estudos Jurídicos e
Investigação Social (Cejis), ONG que
defende os direitos indígenas, e foram
completamente destruídas e saqueadas
as instalações das estatais Televisión
Boliviana e rádio Pátria Nueva (opera-
da por camponeses). A jornada deixou
pelo menos 50 feridos e a polícia per-
maneceu praticamente de braços cru-
zados, mas o prefecto Costas justificou a
violência como "conseqüência do terro-
rismo de Estado do governo que impe-
de reconhecer o direito dos povos e a
determinação livre e soberana pelas au-
tonomias departamentais".

Simultaneamente, violências seme-
lhantes aconteciam em Tarija, tendo à
frente a secretária de Gestão Social e
mais 50 funcionários do governo do de-
partamento. Seu primeiro objetivo foi a
Superintendência de Hidrocarbonetos,



seguido pelo Cejis local. Sem reação dos
18 militares de guarda, foi invadida e sa-
botada a planta de gás em Villamontes,
cortando 10% do gás disponível para o
Brasil por pelo menos 15 dias, até que o
estrago seja reparado. Em Cobija (de-
partamento de Pando), Trinidad, Ribe-
ralta e Guayaramerín (Beni), foram to-
mados os aeroportos e alfândegas.

O governo de La Paz respondeu com
timidez e hesitação. No primeiro dia,
descartava o estado de sítio para enfren-
tar o evidente golpe em marcha, fosse
contra o governo legítimo, fosse contra a
unidade do país. Limitou-se a chamar a
população a "defender a democracia con-
tra o golpe cívico-prefectural". Essa rea-
ção tíbia contra o desafio aberto da direi-
ta deu a entender que o governo perdia o
controle e a confiança dos militares. Se-
gundo a Agência Estado, o Itamaraty ava-
liou que as Forças Armadas estavam in-
subordinadas: o comandante, Luis Trigo,
dissera que só protegeria as instalações
de gás e prédios públicos se Evo Morales
desse a ordem por escrito.

No dia 10, o quadro continuou a se agra-
var. A UJC saqueou mercados e feiras
populares indígenas, evidenciando a
motivação racista do separatismo. Fo-
ram também tomadas a Caixa Petroleira
de Saúde, a Confederação dos Povos In-
dígenas e o campo Vuelta Grande, fe-
chando 26 poços e cortando o abasteci-
mento da Argentina. Só dois soldados vi-

giavam, outros 25 dormiam. Em Tarija,
foi tomado o aeroporto e cortada a ener-
gia da rádio Pátria Nueva, mas os sa-
queadores foram repelidos do mercado
camponês depois de duas horas de luta.

Enquanto Evo convidava o embaixa-
dor Goldberg a fazer as malas e se reu-
nia com a chefia militar, Lula, Hugo
Chávez e o secretário-geral da OEA José
Miguel Insulza lhe davam apoio explíci-
to e condenavam as ações da oposição.
Militantes governistas anunciavam o
bloqueio de estradas para
Santa Cruz. A "ala dura"
do movimento crucenho
anunciou a pretensão de
assumir os órgãos ocu-
pados pelos manifestan-
tes, configurando uma

Brasília, por meio
do assessor Marco Au-
rélio Garcia, deixou
claro que não reco-
nhecerá nenhum go-
verno que queira subs-
tituir o constitucio-
nal. Muito menos, cer-
tamente, reconhecerá
qualquer veleidade de
secessão. No referen-
do de agosto, tivesse
maioria (freqüente-
mente estreita) em
apenas 50 dos 327
municípios do país, a
exaltação extremista
de Santa Cruz reivin-
dica não só a maior
parte da Bolívia, como
boa grande parte dos
países vizinhos, como
mostra o site da "na-

ção camba" (veja o mapa). E um fator de
desestabilização para todo o continente.

O pretexto da
revolta são 30%
de urna renda
petrolífera que
Evo fez crescer
mais de 300%

secessão de tato.
No dia 11, oposicio-

nistas fecharam por sete
horas as válvulas da
Transierra, responsável
por 55% do gás exporta-
do para o Brasil. Enfrentamentos em
Pando provocaram pelo menos quatro
mortes. O ministro da Fazenda, Luis
Arce, admitiu o risco de secessão, mas o
governo começou a mostrar alguma ca-
pacidade de reação. As Forças Armadas
foram mobilizadas para retomar os pos-
tos de fronteira e proteger os campos de
gás e petróleo e o embaixador boliviano
no Brasil disse que o governo já consi-
derava o estado de sítio.

É coincidência, mas, enquanto a crise
explodia, dois bombardeiros estratégi-
cos TU-160, dos mais avançados da
Força Aérea russa, recebiam as boas-
vindas de Hugo Chávez na base aérea
de Libertador, na Venezuela - como
para assinalar que Moscou volta a ser
potência global e está preparada para
pagar na mesma moeda se os EUA

prosseguirem com a ins-
talação de mísseis na Po-
lônia. Lembrete de que o
que se passa na América
do Sul também diz res-
peito ao equilíbrio de
poder global.

Segundo o jornal Va-
lor, Lula deseja antecipar
o encontro com Evo mar-
cado para o fim de se-
tembro para manifestar
seu apoio e recomendar-

lhe que faça concessões, mas tudo indi-
ca que uma solução negociada deixou
de ser viável. Se o governo de La Paz
não conseguir restabelecer sua autori-
dade - o que é difícil imaginar sem al-
gum uso de força -, perderá o controle
da situação e abrirá caminho a que o
Exército tome o poder alegando a au-
sência de governo. Essa era a situação
na noite de quinta-feira, quando esta
edição foi fechada. •
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