
AVANÇO DA ATIVIDADE DO NARCOTRÁFICO É ASSOCIADA AO ACIRRAMENTO DE AÇÕES TERRORISTAS

C usillococha é um povoado
peruano na fronteira com a
Colômbia, de características

pouco comuns para seu tamanho. Nas
casas do lugar, podem-se encontrar
eletrodomésticos de última geração e
sistema de TV a cabo, em forte contras-
te com a vida em outros vilarejos da re-
gião. "Até a década de 90, essa região era
tranquila", conta o pesquisador Jaime
Antezana. "Hoje, é uma região onde se
cultiva coca, e há núcleos controlados
pelas manas do narcotráfico", diz.

Dados oficiais indicam que a pro-
dução da folha de coca no Peru, em
2008, envolveu 56,1 mil hectares, 65
mil famílias e US$ 19 bilhões em expor-
tações. Os números indicam que, nos
últimos anos, esse cultivo aumentou

e se espalhou por áreas afastadas dos
núcleos tradicionais. Em Loreto, região
que abriga Cusillococha, por exemplo,
os 100 hectares registrados em 2004
aumentaram para 700 em 2008. "Se
continuarmos assim, em 2013, o Pe-
ru tomará o lugar da Colômbia como
principal produtor mundial de folha de
coca", diz Antezana.

Segundo Fabián Novak, que tra-
balhou no Ministério da Defesa do
Peru, apesar de essa expansão ainda
se encontrar em volumes marginais,
"já demonstra a consolidação de uma
perigosa tendência: a de adquirir as ca-
racterísticas da Colômbia, onde as plan-
tações estão dispersas por quase todo o
território". Tal dispersão, segundo ele,
dificultaria o trabalho de erradicação.

Para o economista Hugo Cabieses,
parte da culpa dessa proliferação se
concentra "nas políticas ineficazes do
governo, que não oferecem alternati-
vas concretas e sustentáveis para os
agricultores das áreas afetadas, carac-
terizadas pela pobreza".

Jaime Garcia, professor da Universi-
dade de Lima e especialista no tema, dá
outro sinal de alerta: o da possibilidade
de os programas colombianos de erra-
dicação pressionarem a migração dessa
atividade para as fronteiras peruanas.
"Ainda não se detectou oficialmente
a presença ativa dos narcotraficantes
colombianos no território peruano,
mas, na medida em que a luta contra as
drogas nesse país seja bem-sucedida, e
o Peru não a acompanhe com medidas



efetivas, não se pode descartar esse
risco", afirma. E, o mais grave, que ve-
nha acompanhada de ações terroristas.

ECONOMIA DISTORCIDA
A crescente dependência do comér-
cio da coca, em detrimento de outras
atividades formais, também estimula
a "cocalização" das economias regio-
nais. Um estudo do Instituto de Estudos
Internacionais (Idei) da Universidade
Católica do Peru, intitulado "Mapa do
Narcotráfico no Peru", indica os prin-
cipais impactos dessa atividade. Entre
eles, o aumento do custo da mão de
obra na época de colheita, a distorção
do preço das terras e de produtos como
café, algodão e arroz, bem como a polui-
ção do solo e dos rios causada pelo uso
inadequado de agrotóxicos.

António Cornejo, assessor técnico
da Conveagro, instituição do setor agrá-
rio, afirma que já existem regiões onde
se torna difícil contratar pessoas para
a colheita de café. "Os produtores estão
perdendo mão de obra ou têm de pagar
mais, comprometendo suas margens",
diz. Essa situação deriva em um círculo
vicioso que, pouco a pouco, aumenta a
dependência das economias da cultura
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da coca. Nas regiões de Cusco e Huánu-
co, por exemplo, respectivamente 28%
e 47% do PIB agrário já provêm da coca.
E essa dependência, lembram os espe-
cialistas, além de não romper o círculo
da pobreza, imprime o lastro caracte-
rístico do narcotráfico: insegurança,
corrupção e violência.

AVANÇO DO PLANTIO ESTIMULA "COCALIZAÇÃO" DA ECONOMIA REGIONAL DO PERU

Por isso, multiplicam-se as vozes que
pedem uma reação imediata do gover-
no. Para Antezana, é preciso uma mu-
dança clara nos programas em curso. Ele
dá como exemplo outra região peruana,
chamada San Martin, que conseguiu
reduzir a plantação de coca de 28,6 mil
hectares, em 1992, para 321 hectares,
em 2008. Segundo Antezana, essa ex-
periência foi baseada em um tripé for-
mado por um programa de erradicação,
pela promoção de cultivos alternativos,
como café, cacau e palmito, e pela pre-
sença do Estado, oferecendo infraestru-
tura produtiva, saúde e educação.

A última iniciativa do governo nes-
se sentido chama-se Plano de Impacto
Rápido 2010, que dedica cerca de US$ 32
milhões à luta contra o narcotráfico e a
novos cultivos, É quase o triplo do valor
destinado há dois anos. Entretanto, os
especialistas alertam para a necessida-
de do envolvimento dos líderes regio-
nais, já que a experiência demonstra
que nenhum projeto funciona sem o
compromisso dos locais. E, para um pa-
ís que já ganhou reconhecimentos mais
nobres, como o grau de investimento,
ter o posto de primeiro lugar como pro-
dutor de coca está longe de ser motivo
de orgulho.
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