
Lula expressa preocupação a Uribe sobre bases 

Brasil pede transparência e garantias de que acordo militar com os EUA ficará restrito ao 
território colombiano. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou na quinta-feira (6) preocupação a seu par 
colombiano, Álvaro Uribe, ante o acordo militar que o país negocia com os Estados Unidos para 
ceder bases em seu território, mas reconheceu a soberania de Bogotá para decidir sobre o 
assunto.  

O chanceler Celso Amorim, que participou do encontro, realizado em Brasília, disse que a 
conversa durou mais de duas horas e transcorreu em clima de diálogo e busca de 
entendimento. "Nossas preocupações foram expressas, e o presidente Uribe também deu os 
esclarecimentos que achou que devia dar sobre os objetivos desse acordo com os Estados 
Unidos", explicou.  

A visita ao Brasil foi a última etapa de uma excursão que o mandatário colombiano fez por sete 
países sul-americanos desde terça-feira (4) para dar detalhes sobre o convênio que pretende 
assinar junto a Washington. Com a medida, a Colômbia poderá ceder para atividades de tropas 
norte-americanas sete bases em seu território por um período de dez anos.  

Segundo Amorim, o Brasil vê a decisão como soberana, mas pediu mais transparência e 
garantias de que o acordo ficará restrito ao território da Colômbia. "Reiteramos que o acordo 
com os Estados Unidos, se for especifico e delimitado ao território colombiano, é uma matéria 
naturalmente da soberania colombiana", disse ele.  

"A questão de garantias foi mencionada, e creio que isso será objeto de reflexão. Há uma 
sugestão (por parte da Colômbia) de maior transparência, e temos de ver se isso satisfaz ou 
não as nossas dúvidas", complementou. O ministro indicou que o assunto exigirá "novas 
consultas e conversas não apenas com a Colômbia, mas também com os Estados Unidos". 
Ainda assim, definiu como um gesto "muito positivo" a decisão de Uribe de viajar para detalhar 
o acordo.  

O presidente colombiano deixou a reunião sem falar com a imprensa, a exemplo do que havia 
feito nos seis países pelos quais passou nos últimos dois dias: Peru, Bolívia, Chile, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Em um rápido pronunciamento, apenas agradeceu ao governo brasileiro 
por ter oferecido um "amplo diálogo".  

Há uma semana, ao receber em São Paulo a presidente chilena, Michelle Bachelet, Lula 
manifestou incômodo diante de um possível aumento da presença militar dos Estados Unidos 
na América do Sul. 
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