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Sob tensão, Evo negocia com policiais grevistas

LA PAZ

Policiais amotinados há seis dias
na Bolívia retomaram ontem as
negociações com três ministros
do presidente Evo Morales. Eles
pedem um reajuste salarial, mas
o governo vê um propósito “gol-
pista” no movimento grevista,
que na segunda-feira reprimiu
uma marcha de partidários de
Evo no centro de La Paz.

Segundo o ministro do Inte-
rior, Carlos Romero, o diálogo
foi retomado para impedir um
aumento da violência no país.
Até a noite de ontem, no entan-
to, os policiais continuavam
amotinados e uma comissão gre-
vista negociava com os minis-

tros. Os grevistas controlavam
entre 25 e 30 quartéis e coman-
dos regionais nos 9 Departamen-
tos (Estados) da Bolívia.

Os policiais revoltosos ocu-
pam há seis dias a Praça de Ar-
mas, no centro de La Paz, sede
do Executivo e Legislativo boli-
viano. À paisana, mas armados e
com os rostos escondidos, eles
pedem um salário mínimo equi-
valente a US$ 287, aposentado-
ria integral, anistia aos revolto-
sos e criação de uma ouvidoria.
Amotinados, gritavam palavras
de ordem contra Evo.

“Avançamos em vários pon-
tos. Esperamos que, após um dia
de reflexão, esse conflito seja re-
solvido e a tranquilidade retor-
ne”, disse o vice-ministro do In-
terior Jorge Pérez.

A crise na segurança pública
na Bolívia agravou-se no domin-
go, após oficiais de baixa patente
rejeitarem um acordo de reajus-
te fechado por líderes do movi-
mento. Na segunda-feira, esses

policiais reprimiram uma mar-
cha de fazendeiros favoráveis a
Evo que tentava chegar à praça
ocupada pelos revoltosos com
bombas de gás lacrimogêneo.

“Infelizmente, o presidente
não resolveu nada”, disse um gre-
vista à agência de notícias Reu-
ters. “Cogitamos de tomar medi-
das extremas.”

Enquanto o impasse prosse-

guia, a greve provocou transtor-
nos no país. Houve problemas
no trânsito das principais cida-
des e bancos recorreram a segu-
ranças privados para funcionar.
O governo vê uma motivação po-
lítica por trás da paralisação.

“A intransigência dos policiais
que usaram violência contra cida-
dãos mostra que buscam algo
mais do que um aumento sala-

rial”, disse a ministra de Comuni-
cação Amanda Dávila. “Eles bus-
cam a desestabilização.”

A oposição nega ter instigado
a greve. “Não há golpismo”, de-
clarou o ex-prefeito de La Paz
Juan del Granado. “O que existe
é uma paranoia do governo.
Uma cortina de fumaça que pro-
cura encobrir seu desgaste.”

Marcha. Manifestantes indíge-
nas que marchavam rumo a La
Paz para protestar contra a cons-
trução de uma estrada em suas
terras pararam ontem às portas
da capital para não ter seu movi-
mento ligado à greve. Eles convi-
daram o governo a negociar em
Urujara, a 12 km da capital. “Es-
peramos que haja um diálogo”,
disse o presidente da Confedera-
ção dos Povos Indígenas do leste
da Bolívia, Adolfo Chávez.

No mês passado, Evo teve de
enfrentar uma greve de trabalha-
dores do setor de saúde. / AFP e

REUTERS

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

Às vésperas da primeira reu-
nião do Mercosul sem o Para-
guai, representantes de Argen-
tina, Brasil e Uruguai admi-
tem que há um “impasse demo-
crático” com o vizinho.

Convicto de que não houve
ruptura da democracia e sem in-
tenção de negociar uma anteci-
pação das eleições, o novo gover-
no paraguaio não dá aos demais
membros do Mercosul nenhu-

ma margem para terminar com a
suspensão do Paraguai do gru-
po, sob pena de desmoralizar
completamente a cláusula demo-
crática assinada por todos no
Protocolo de Ushuaia.

Na melhor das hipóteses, o Pa-
raguai ficará fora do Mercosul
até julho de 2013, quando está
prevista para ocorrer a primeira
reunião depois das eleições para-
guaias, marcadas para abril.

Apesar da resistência da presi-
dente Dilma Rousseff, que gosta-
ria de isolar o Paraguai apenas
politicamente, os reflexos eco-
nômicos de tanto tempo fora do
Mercosul são inevitáveis. O go-
verno brasileiro já decidiu que
não tomará medidas drásticas
como fechar a Ponte da Amizade
ou suspender a venda de produ-
tos estratégicos para o país vizi-

nho, como fez a Venezuela ao
cortar o fornecimento de petró-
leo aos paraguaios. No caso do
Brasil, 50% da gasolina consumi-
da no Paraguai é da Petrobrás,
assim como 100% do querosene
de aviação.

Ainda assim, o estranhamento
político com o novo governo pa-
raguaio vai levar inevitavelmen-
te a uma redução nos programas
de cooperação ou ajuda ao país.

Sem contatos presidenciais
não há clima, por exemplo, para
que sejam abertos novos finan-
ciamentos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) para obras
no Paraguai ou que novos proje-
tos conjuntos sejam assinados.

Apesar de não quererestrangu-
lar o Paraguai e não anunciar ofi-
cialmente que não reconhece o

novo governo, a presidente Dil-
ma não pretende aceitar o pedi-
do de reunião bilateral feito por
Federico Franco, sucessor de
Fernando Lugo, deposto na sex-
ta-feira.

Rigor. Ainda não foi descartada
a possibilidade de se adotar me-
didas mais duras, que seriam to-
madas pelo Mercosul como um
todo e também pela União das
Nações Sul-americanas (Una-
sul), onde alguns países – espe-
cialmente Argentina, Bolívia,
Equador e Venezuela – têm
ameaçado adotar ações mais du-
ras contra o Paraguai. As deci-
sões, no entanto, terão de ser to-
madas em conjunto nas reu-
niões dos dois grupos que ocorre-
rão em Mendoza, na Argentina.

AavaliaçãonoBrasiléque,mes-

mo sendo teoricamente possível
separar o afastamento político
do Paraguai da questão econômi-
ca, há uma tendência de “apertar
mais” o novo governo paraguaio
para deixar claro que haverá con-
sequências pelo rompimento da
cláusula democrática.

Há a preocupação de mostrar
que as declarações do Mercosul
não são apenas um “esperneio”
sem resultados para que ações co-
mo o impeachment relâmpago
de Lugo não sejam banalizadas.

Especialmente no Mercosul
terá de ser analisado, por exem-
plo, como fica o acesso do Para-
guai ao Focem, o fundo criado
pelos quatro membros no qual o
Brasil, o mais rico, contribui
com 70% dos recursos e o Para-
guai, o mais pobre, é o maior be-
neficiado.

● Tarifaço
Para reduzir o déficit público o
então presidente Gonzalo Sán-
chez de Lozada propôs em 2003
a taxação dos salários do funcio-
nalismo. Os policiais, que busca-
vam aumento, entraram em gre-
ve e se amotinaram. Houve con-
fronto entre policiais e soldados
do Exército

● Marcha indígena
No ano passado, o governo repri-
miu um protesto indígena contra
a construção de uma estrada na
reserva natural Tipnis. Este ano,
os indígenas marcharam até La
Paz

● Greve dos médicos
Em maio, uma paralisação de
médicos provocou choques em
La Paz

Brasília e aliados admitem ‘impasse democrático’

● O destituído presidente para-
guaio Fernando Lugo anunciou
ontem que não assistirá à reunião
de amanhã do Mercosul, de cuja
participação o Paraguai foi excluí-
do por decisão de membros do
bloco sul-americano. “Não quero
que minha presença influencie no
que meus companheiros vão deli-
berar”, disse Lugo à Rádio 10, de
Buenos Aires. Lugo, destituído na
sexta-feira em um breve julga-
mento político, disse que, apesar
de não ir à reunião de cúpula,
acompanhará atentamente as
decisões que os presidentes do
Mercosul tomarem em Mendoza,
Argentina. / EFE

ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL/REUTERS

Na OEA, Paraguai
denuncia ‘nova
Tríplice Aliança’
Embaixador de Assunção evoca coalizão do século 19 entre Brasil,
Uruguai e Argentina; bloco americano enviará missão observadora

ANDRÉS CRISTALDO/EFE

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

A Organização dos Estados
Americanos (OEA) decidiu on-
tem enviar a Paraguai uma
missão para investigar o pro-
cesso de impeachment contra

o ex-presidente Fernando Lu-
go, deposto na sexta-feira.

A decisão não foi fruto de con-
senso entre os embaixadores
dos 34 países da organização,
mas uma iniciativa do seu secre-
tário-geral, o chileno José Mi-
guel Insulza. Incluindo o Para-

guai, apenas 16 países apoiaram
a medida, a ser conduzida entre
sábado e terça-feira.

O embaixador do Paraguai na
OEA, Bernardino Hugo Saguier,
reagiu à versão dos países boliva-
rianos de que houve um golpe de
Estado e apoiou a “visita aberta”

das autoridades da organização
a seu país. “Exortamos os países
irmãos a respeitar a autodetermi-
nação dos povos e o princípio da
não intervenção, direta ou indire-
ta, em assuntos internos. Exigi-
mos que se abstenham de inge-
rência e de aplicar ou estimular
medidas econômicas coerciti-
vas para forçar a vontade sobera-
na do nosso povo”, declarou Sa-
guier.

Ele também criticou a propos-
ta brasileira de esperar a reunião
de chefes de Estado da União de
Nações Sul-Americanas (Una-
sul), amanhã em Mendoza, Ar-
gentina, para que uma decisão
fosse tomada.

Saguier acusou os presidentes
dos países vizinhos de ter previa-
mente decidido expulsar o Para-
guai do Mercosul e da Unasul.
Ele afirmou que 90% da popula-
ção paraguaia, se consultada,
aprovaria a saída do país do Mer-
cosul e os países vizinhos “não
têm o direito de humilhar a na-
ção paraguaia”. A delegação bra-

sileira ficou irritada quando o
embaixador mencionou a Guer-
ra do Paraguai (1864-1870), ven-
cida pela aliança Brasil-Argenti-
na-Uruguai.

“O que vocês querem é fazer
uma operação conjunta para ex-
pulsar o Paraguai de todos os or-
ganismos internacionais. Po-
dem ir adiante. Se querem fazer
uma Tríplice Aliança reforçada,
estamos preparados. O Paraguai
não é um país de se curvar às im-
posições das forças externas”,
declarou Saguier.

“O senhor deveria se lembrar
que está sentado como represen-
tante de um governo não reco-
nhecido por ninguém nesta orga-
nização. O Paraguai está aqui ho-
je como reflexo do respeito e da
generosidade de todos os países
da organização”, rebateu Breno
Dias da Costa, representante in-
terino do Brasil na OEA, após
considerar “desnecessária e gra-
tuita” a menção à Guerra do Para-
guai.

Na sessão de ontem do Conse-

lho Permanente da OEA, ne-
nhum país reconheceu como le-
gítimo o novo presidente para-
guaio, Federico Franco, e, segun-
do Dias da Costa, várias nações
tentaram impedir a presença do
embaixador paraguaio no deba-
te, alegando justamente não ha-
ver reconhecimento do novo go-
verno. Mas a pressão foi contor-
nada em conversas prelimina-
res.

Liderados pela Nicarágua, se-
te países defenderam ontem o re-
torno de Lugo ao poder. O grupo
exigia também a condenação, pe-
la OEA, do “golpe parlamentar
de Estado” e a suspensão do Para-
guai da OEA enquanto essas me-
didas não forem aplicadas. Isso
significaria, por exemplo, o blo-
queio do acesso de Assunção aos
financiamentos do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento
(BID).

Em claro questionamento da
posição política do Conselho
Permanente da OEA, a Argenti-
na somou-se ao grupo da Nicará-
gua, mas insistiu na convocação
de uma reunião extraordinária
de chanceleres. Os Estados Uni-
dos desapareceram no debate,
depois de mencionar a promes-
sa de Franco de realizar as elei-
ções presidenciais marcadas pa-
ra agosto de 2013. Canadá e Peru
foram igualmente neutros ao de-
fenderem o cuidado para não se
tomar medidas prematuras.

Neutralidade. O Brasil não se
alinhou a nenhum dos polos:
nem ao envio da missão da OEA
nem à condenação do Paraguai
por ter promovido um “golpe de
Estado”. Dias da Costa destacou
a compreensão do governo brasi-
leiro de ter havido um “rito sumá-
rio” contra Lugo e o “rompimen-
to da ordem democrática”. Mas
alegou ser melhor opção esperar
o encontro de chefes de Estado
da Unasul.

VIZINHO EM CRISE
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TV Estadão. Veja comentário
sobre crise paraguaia

tv.estadao.com.br

Lugo desiste
de ir à reunião
do Mercosul

Reivindicação. Policiais amotinados protestam em La Paz:
crise na segurança pública

Gestões. Franco (E) reúne-se com grupo de empresários em Assunção; ‘Se querem formar uma nova Tríplice Aliança, não será a primeira vez’, diz embaixador

Policiais, que pedem
reajuste e são tachados
de golpistas, reprimem
marcha de partidários
do presidente em La Paz

Às vésperas da primeira
reunião do Mercosul sem
o Paraguai, vizinhos
tentam administrar crise
aberta por impeachment
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.




