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O NOVO VEM DO SUL
OEA As políticas mais autônomas dos latinos são as principais
responsáveis pela mudança nas relações da região com os EUA

E
ra para a Cúpula das Américas,
concluída no domingo 19, ter si-
do um grande sucesso diplomáti-
co a ser contabilizado no inevitá-
vel balancete dos cem dias do go-

verno Barack Obama. Não se saiu de todo
mal, mas, mesmo com toda a boa vontade
da imprensa liberal estadunidense, ficou
difícil extrair algo real-
mente substancial do es-
petáculo midiático. Ape-
sar dos editoriais elogio-
sos do New York Times, o
líder dos EUA foi e vol-
tou de mãos vazias.

Na falta da possibili-
dade de oferecer mais
abertura do mercado es-
tadunidense à América
Latina, criou-se muita
expectativa em torno da
reabertura do diálogo e normalização das
relações entre os EUA e Cuba, reivindica-
ção antiga de governos de esquerda e cen-
tro-esquerda. Mas o prato de resistência
da reunião ficou limitado a gestos tími-
dos e contidos. Na melhor das hipóteses,
conseguiu-se um pouco de distensão.

Washington levantou as restrições às re-
messas de dinheiro e viagens de cida-
dãos estadunidenses (cubano-america-
nos, principalmente) a Cuba. Desde o
início do bloqueio, em fevereiro de
1962, só Jimmy Carter se atrevera a
contrariar os conservadores a esse pon-
to. Ainda assim, é um gesto não inédito
e pouco mais que simbólico ante a ex-
tensão do bloqueio, que abrange prati-
camente qualquer negócio com Cuba
por parte de empresas localizadas nos
EUA e mesmo de subsidiárias de suas
transnacionais no exterior.

O governo dos EUA deu a entender
que esperava ser retribuído por algum
grande gesto de Havana, como a liber-
tação de dissidentes, mas só conseguiu
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De mãos atadas,
Obama tinha
pouco a oferecer
e recebeu pouco
em troca além
de experiência

um recado de Raul Castro confirmando
sua disposição a conversar.

O sandinista Daniel Ortega fez urna
longa diatribe contra as políticas dos
EUA na América Latina, incluindo a
ocupação colonial de Porto Rico, o apoio
aos "Contras" da Nicarágua e à invasão
da Baía dos Porcos, em Cuba, em 1961 -
ressalvando que Obama não era culpado
desta. Bush júnior teria abandonado a

reunião, como em Bue-
nos Aires. O atual presi-
dente dos EUA agrade-
ceu, ironicamente, "que
o presidente Ortega não
tenha me culpado por
coisas que aconteceram
quando eu tinha 3 me-
ses e meio de idade". Os
republicanos haviam si-
do menos compreensi-
vos, pois tentaram vin-
cular o candidato demo-

crata, na campanha, a atentados do gru-
po Weathermen cometidos em 1970.

Obama respondeu ainda que "deve-
mos aprender com a história, mas não
devemos ficar presos a ela". Ortega não

se deixou convencer. Para ele, o colega
dos EUA é "o chefe de um império en-
curralado por suas regras". Uma atitude
compreensível, sabendo-se que Obama
levou para assessorá-lo na cúpula o pre-
sidente do Instituto das Américas, Jeffrey
Davidow, que trabalhou na embaixada
do Chile durante e depois do golpe de Pi-
nochet e no Departamento de Estado du-
rante a articulação do Plano Colômbia,

Na Argentina, Cristina Kirchner despe-
java a missão militar dos EUA de seu
Ministério da Defesa, onde se alojava
desde os anos 60. Um funcionário da
embaixada reclamou: "Na embaixada já
não entra mais gente. Evo Morales ex-
pulsou da Bolívia uns 60 agentes da
DEA, mandaram embora outros do
Equador e da Venezuela e todos vieram
para Buenos Aires", disse ao Página/12,

Com a dedicatória Para Obama con afec-
to, o bolivariano Hugo Chávez presenteou
Obama com As Veias Abertas da América
Latina, obra de 1971 do uruguaio Eduardo
Galeano tão contundente quanto o dis-
curso de Ortega. Como muitos líderes dos
EUA, mesmo os mais cultos, Obama é

E



praticamente monoglota, como dizem os
tucanos, pois apenas arranha un poquito
do espanhol do colégio e do bahasa apren-
dido na infância, ao morar na Indonésia.

É possíve! que a curiosidade o leve a
procurar uma tradução, como a muitos
outros estadunidenses. O gesto fez a obra,
que estava em 54.2951' lugar no site Ama-
zon.com, tornar-se urna das mais vendi-
das (na quarta-feira 22 de abril, era a séti-
ma em geral e segunda em não ficção),
da noite para o dia. Um bom número de
estadunidenses, além dos historiadores
latino-americanistas que o lêem por obri-
gação, se enfronhará nesse livro indispen-
sável para um estadunidense entender o
ponto de vista de seus vizinhos do Sul.
Mesmo se até historiadores de esquerda
concordam que se trata de um libelo pas-
sional contra o imperialismo, enviesado
pelo apoio dos EUA às ditaduras milita-
res dos anos 70 e que deixa a desejar
quanto ao rigor dos fatos e da análise.

A edição latino-americana da News-
week usou a cúpula como gancho para
uma matéria de capa na qual descreve o

Brasil como "The crafty superpower" ("A
superpotência esperta"), cujos líderes
"há não muito tempo, estariam mais pro-
vavelmente na fila para pedir socorro do
que lado a lado com os mandachuvas do
palco internacional", descre-
vendo com admiração o rá-
pido crescimento do pode-
rio econômico e diplomáti-
co. Citam a ex-embaixadora
Donna Hrinak - "Lula pôs
esteroides na política exter-
na de FHC" -, e festejam de
maneira até exagerada a es-
tratégia brasileira de con-
quistar influência crescente
entre os países periféricos
com uma abordagem discre-
ta e pacifista, sem ameaças
ou aceno de armas.

roteiristas e seu público, o presidente
do Brasil é um líder mundial tão fami-
liar quanto Hu Jintao, Angela Merkel,
Taro Aso ou Silvio Berlusconi, digno de
ser ridicularizado da mesma exata ma-

neira. Um tanto diferente
de quando a América Lati-
na só era lembrada por cli-
chês como os macacos que
passeavam nas ruas do Rio
de Janeiro em um episódio
de 2002 dos Simpsons que
chegou a gerar protestos
formais do governo FHC.

A sociedade estadunidense começou
a prestar mais atenção ao que se passa
ao Sul do Equador. A pontinha de Lula
em South Park não é o melhor exemplo
de uma América Latina levada a sério,
mas também é um sintoma. Para esses

Seria tolo, claro, creditar
tudo isso ao Itamaraty, mas
seria ainda mais ingênuo ver
nisso apenas um reflexo do
crescimento econômico da

região, que no atacado continua medío-
cre. O que marcou a América Latina nos
últimos dez anos foi uma série de políti-
cas que, de maneira silenciosa ou baru-
lhenta, reduziram sua tradicional depen-
dência dos EUA e de outros países ricos.
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Foram acumuladas divisas, as dívidas
externas e a tutela do FMI foram dispen-
sadas com sutileza ou estardalhaço, pro-
moveram-se o comércio e o intercâmbio
entre países latino-americanos ou des-
tes com a África e Ásia. As divergências
entre vizinhos foram resolvidas dentro
da comunidade sul-americana sem dar
oportunidade de interferência e arbitra-
gem do Norte. Os países ricos foram de-
safiados no plano geopolítico com a for-
mação de países periféri-
cos para contrariar suas
exigências na OMC, fo-
rarn feitos acordos estra-
tégicos com rivais dos
EUA e articulada a soli-
dariedade da maioria
dos países sul-america-
nos contra movimentos
golpistas e separatistas e
ações militares apoiadas,
planejadas ou instigadas
por Washington.

Um comportamento
mais independente mos-
trou-se mais eficaz em

2006, eleito prefeito de Maracaibo em no-
vembro de 2008. Acusado em março de
enriquecimento ilícito entre 2000 e 2002
e foragido desde 4 de abril, apareceu no
Peru dia 21, para pedir asilo político.

Politicamente, os aliados de Chávez
também estão em alta. No Equador, Ra-
fael Corrêa é favorito para, em 26 de abril,
vencer em primeiro turno a reeleição
pela nova Constituição, com 51% a 59%
dos votos, segundo diferentes pesquisas,

inspirar atenção e respei-
to da comunidade inter-
nacional do que a capaci-
dade de gerar lucros para
investidores e especuladores internacio-
nais e de atrair elogios do FMI ou de ban-
cos hoje falidos ou mal das pernas. Mas a
aclamação do Brasil em especial reflete
também a esperança de domesticar a in-
quietação bolivariana com a assimilação
em um bloco menos dependente, mas
ainda assim integrado no mercado capi-
talista: "O Congresso brasileiro provavel-
mente acabará por aprovar a entrada da
Venezuela no Mercosul nas próximas se-
manas, não como um endosso aos proje-
tos imperiais de Chávez, mas como ma-
neira de contê-lo por meio das obriga-
ções do tratado do bloco comercial, tais
como respeito pela democracia e prote-
ção da propriedade", augura a Newsweek.

Trocar o chicote pela cenoura, ou a amea-
ça das armas pela promessa de vantagens
econômicas, é a essência da política exter-
na democrata - e tanto melhor se a ce-
noura puder ser fornecida por terceiros.
Mas convencer Chávez a trocar canhões
por manteiga não é coisa fácil. Pouco de-
pois da cúpula, livrou-se do maior rival,
Manuel Rosales, governador de Zulia de
2000 a 2008, candidato da oposição em

ante 12% a 14% de Lúcio Gutiérrez e
Álvaro Noboa, seus principais rivais.

Na Bolívia, Evo Morales consolidou a
nova Constituição, confirmou as eleições
para dezembro e acabou de desbaratar
um possível atentado. Faltam provas ine-
quívocas de que os sete supostos terroris-
tas atacados no quarto andar do Hotel Lãs
Américas de Santa Cruz
(três mortos no tiroteio
com os policiais, dois fu-
gidos e dois detidos)
eram responsáveis pelo
atentado da véspera con-
tra a residência do car-
deal Júlio Terrazas e pla-
nejavam matar Evo e ou-
tros líderes bolivianos.
Mas as circunstâncias
sugerem que o grupo,
formado por dois boli-
vianos de origem europeia-oriental, mer-
cenários da Europa Oriental e um irlan-
dês, participava de alguma conspiração.

Segundo a polícia, um carro fotogra-
fado perto do atentado estava no hotel
e os suspeitos, carregados de arrnas e
explosivos. O suposto líder morto na

Uma postura
independente
inspira mais
respeito e
atenção que os
elogios do FMI

ação, o húngaro-boliviano Eduardo
Rózsa, foi lembrado pelo jornalista bri-
tânico Philip Sherwell no Tdegraph
como o Sr. Kurz dos Bálcãs (em alusão
a O Coração das Trevas, de Joseph Con-
rad). Fundou um feroz pelotão antico-
munista na guerra civil da ex-Iugoslá-
via, lutou pelos croatas contra os sér-
vios e usava "(Francisco) Franco" como
codinome. Sherwell crê ter sido ele
quem abateu um fotógrafo britânico

que investigava o estran-
gulamento por Rózsa de
um de seus próprios ho-
mens, suspeito de espio-
nagem. Um perfil com-
patível com um agente
dos núcleos mais radi-
cais da elite empresa-
rial e separatista de
Santa Cruz, descenden-
te (como o líder separa-
tista Branco Marinkovic)
de fascistas croatas que
fugiram para a Bolívia em
1945, com o auxílio da
Igreja. Rózsa reuniu-se,
no começo de abril, com
o ex-militar cara-pintada
Jorge Mones Ruiz, repre-
sentante argentino na or-

ganização anticomunista UnaAmérica.

A má notícia para as esquerdas do conti-
nente foi o enfraquecimento do presidente
paraguaio Fernando Lugo. Em quinze dias,
seis filhos pequenos atribuídos ao ex-bispo,
um dos quais ele reconheceu e uma das su-
postas mães anunciou a, criação de urna

associação de mulheres
para encaminhar os casos.
Isso nada tem a ver com
política, mas a oposição
colorada tenta usá-los
para mandar para casa o
líder de esquerda que in-
terrompeu seus 61 anos
de monopólio do poder.
Aclama o vice, o liberal
(bíanco) Federico Franco,
que parece ansioso por
agarrar a oportunidade, e

pede uma investigação de Lugo por abuso
de menores. Em resposta, o ex-bispo subs-
tituiu os quatro ministros mais próximos
de Franco, mas a fraqueza de seu movimen-
to no Parlamento o deixa muito mais vul-
nerável que seus colegas da esquerda sul-
americana, moderados ou radicais. •
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