
Na mira dos vizinhos
A ameaça de calote do Equador revela que o Brasil se
tornou o novo "vilão imperialista" na América Latina

Por décadas seguidas, os Estados
Unidos foram o grande alvo de re-
clamações de lideranças políticas

na América Latina, sempre acusados de
imperialismo. Pouco a pouco, o Brasil tem
sido chamado a ocupar esse lugar desagra-
dável. Na cena mais recente, o presidente
do Equador, Rafael Corrêa, anunciou um
calote de US$ 243 milhões numa dívida
com o Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) para a
construção da Hidrelétrica San Francisco,
que produz 12% da energia no Equador.

Filhote político do presidente venezuela-
no, Hugo Chávez, Corrêa acusa a constru-

tora Odebrecht, responsável pela obra, de
ter feito um serviço de má qualidade. De-
pois de pronta e inaugurada, a usina teve de
ser fechada para reformas por quatro me-
ses. A Odebrecht atribui a necessidade de
reforma a um incidente num vulcão pró-
ximo, que não entrava em erupção havia
96 anos. Afirma também que nada cobrou
pelos reparos realizados. Corrêa ainda exige
US$ 43 milhões como indenização. Diz que
o BNDES cobra juros indevidos pelo em-
préstimo, acertado por seu antecessor. Na
surdina, dias atrás, Corrêa bateu às portas
da Corte Internacional de Arbitragem, em
Paris, para questionar o empréstimo.

RESPOSTA
O equatoriano Rafael
Corrêa agiu na surdina.
Acabou surpreendido pela
reação dura do Brasil

Num gesto considerado dramático na
linguagem diplomática, o Itamaraty con-
vocou o embaixador brasileiro em Quito
a voltar ao Brasil. "A decisão foi informa-
da de maneira intempestiva, criando uma
área de atrito", diz o assessor especial da
Presidência da República, Marco Aurélio
Garcia. A reação surpreendeu mais que
os discursos de Corrêa. Em 2006, quan-
do o presidente da Bolívia, Evo Morales,
nacionalizou refinarias da Petrobras, a
postura brasileira foi de tolerância. Há
quem acredite que isso tenha estimulado
o presidente do Equador a dar o calote.
"A atitude do Itamaraty foi correta agora.
Deveria ter feito o mesmo com a Bolívia",
diz o senador Heráclito Fortes (DEM-PI),
membro da Comissão de Relações Exte-
riores do Senado. Há mais barulho a ca-
minho. No Paraguai, o novo presidente,
Fernando Lugo, fez do reajuste das tarifas
de energia de Itaipu a principal bandeira
de sua campanha e de seu governo.

"O Brasil é muito grande e tem rela-
ções desiguais com os vizinhos. Isso es-
timula o nacionalismo", diz o professor
Alcidez Vaz, da Universidade de Brasília.
Em campanha, Corrêa anunciou que a
revisão de contratos dos governos ante-
riores seria um ponto de honra de seu
governo. Mas o próprio contrato da usina
San Francisco foi revisto e aprovado pelo
novo governo, segundo a Odebrecht.

Enquanto se espera o resultado das
deliberações da corte de Paris, o comér-
cio entre os países pode ser prejudicado.
Com a temperatura em alta, uma venda
de aviões para o Equador, em fase final
de negociações, pode ir pelos ares.

Coleção de
contenciosos
A convivência do Brasil
com alguns vizinhos
está cada vez mais
conturbada. A principal
reclamação é sobre a
forte influência brasileira
na região, considerada
"imperialista" por eles
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