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É do presidente colombiano, Álvaro Uribe, que chega hoje a Brasília, que o governo brasileiro 
espera receber detalhes mais expressivos sobre as bases que serão usadas pelos Estados 
Unidos em seu território. Até agora, as autoridades norte-americanas ouvidas, em especial o 
assessor de Segurança Nacional de Barack Obama, general James Jones, afirmaram que seu 
efetivo no país vizinho continuará o mesmo e que as bases militares são e continuarão sendo, 
de fato, colombianas. O governo brasileiro, no entanto, não parece convencido. O chanceler 
Celso Amorim sugeriu ontem a Jones que, se o objetivo é mesmo apenas conter o terrorismo 
em solo colombiano, que sejam dadas garantias de que os aviões estacionados nas bases não 
terão outra missão.  
 
A principal preocupação está no fato de que, com as bases na Colômbia, as aeronaves 
americanas teriam autonomia para sobrevoar quase metade do continente sem precisar 
reabastecer. As informações estão explícitas em um relatório da Força Aérea dos EUA sobre a 
estratégia global de atuação militar. Diante do questionamento de Amorim, o general 
americano afirmou que a alta autonomia de vôo das aeronaves que atuarão na Colômbia se 
explica pela própria distância dos EUA para a América do Sul. “Como vocês sabem, vocês 
estão a uma longa distância dos EUA, e os aviões que voam para cá precisam ter um longo 
alcance. Os tipos de avião que virão são essencialmente aviões de carga, que carregam os 
nossos equipamentos e o nosso pessoal”, disse Jones após o encontro. Segundo o general, 
outras aeronaves que serão usadas são os “tradicionais P-3 da Marina”, projetados para 
conduzir patrulhas marítimas.  
 
Jones fez questão de ressaltar que os EUA “respeitam a soberania do território de cada país” e 
que o governo Obama está tentando se relacionar de uma forma “mais aberta e mais 
transparente” com a região. “Acho que nessa questão (das bases), poderíamos ter feito um 
trabalho um pouco melhor e nós transmitiremos isso a Washington. Mas se houve algum erro, 
foi de omissão e não de ação. Não foi nada intencional”, admitiu. O general americano garantiu 
ainda que seu governo enviará uma equipe militar aos “países interessados” para explicar 
melhor o novo acordo militar com a Colômbia. “Não há mágica, não há segredos escondidos 
debaixo da mesa”, afirmou.  
 
O analista John Lindsay-Poland, da ONG americana Fellowship for Reconciliation, no entanto, 
destacou que “documentos americanos, negociadores colombianos e um rascunho do acordo 
que vazou para a revista (colombiana) Cambio coincidem em afirmar que as missões militares 
dos EUA na Colômbia não se limitarão a operações antidrogas”. “O chanceler (colombiano) 
Bermúdez disse que as atividades incluiriam operações de contraterrorismo”, acrescentou.  
 
Na avaliação de Lindsay-Poland, que coincide com observações reservadas de diplomatas 
brasileiros, sulamericanos e até europeus, a condução das negociações entre Washington e 
Bogotá, à margem de mecanismos regionais como a Unasul e o Conselho de Defesa Sul-
americano, indica que “setores do governo Obama” parecem trabalhar pelo isolamento da 
Venezuela e seus aliados. “A inclusão de operações de contra-insurgência nas missões 
previstas tem de ser entendida como uma ação desestabilizadora para a região”, diz o 
especialista. “Na política latino-americana do governo Obama há claramente uma tensão: de 
um lado, diálogo e democracia; do outro, militarização e desestabilização”.  
 
URIBE 
 
Além de ouvir as explicações de Uribe hoje, o presidente Lula tentará convencer o colega a 
participar da Cúpula da União de Nações Sul-americanas (Unasul), a ser realizada em Quito, 
na próxima segunda. O Brasil será a sexta parada de Uribe no tour diplomático pela região. 
Desde terça-feira, o colombiano passou pelo Peru, Bolívia, Chile, Paraguai e Argentina. Após os 
encontros, a maioria dos chefes de Estado ressaltou a autonomia do país para realizar acordos 
bilaterais, apesar de terem apreciado a disposição de Uribe em dar explicações à região. A 
melhor resposta, sem dúvida, veio do colega peruano, Alan García, o primeiro a receber Uribe: 
“Acredito que a história vá reconhecer em muito breve o quanto foi feito em favor não só da 



Colômbia, mas do modelo democrático do nosso continente graças ao esforço realizado pelo 
presidente Uribe e por seu governo”.  
 
A exceção foi o boliviano Evo Morales, que aproveitou o papel de anfitrião para reafirmar que 
forças militares americanas na região “não são bem-vindas”. “Permitir bases militares na 
América Latina é uma agressão não só aos governos como às democracias da região. Vamos 
defender a soberania da América Latina”, acusou Morales. O presidente boliviano ainda 
garantiu que levará à cúpula da Unasul uma proposta para que não se aceite mais bases 
militares estrangeiras no continente. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 ago. 2009, Primeiro Caderno, p. A-10. 
  


