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Policiais bolivianos completam cinco dias de paralisação
Marcelo Ribeiro
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Para o governo, a paralisação é uma conspiração contra o presidente Evo Morales

pa
ra

A insatisfação dos profissionais em relação ao salário é o principal desencadeador da greve.
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Nem mesmo o acordo assinado entre o governo da Bolívia e os dirigentes sindicais da polícia
no domingo (24/6) conseguiram dissolver a greve policial que deixa o país sem policiamento
desde quinta-feira (21/6).
Os policiais, porém, se negaram a voltar aos seus postos de trabalho, fato que é considerado
pelo governo uma conspiração contra o presidente Evo Morales.
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De acordo com Mario Gaspar Sacchi, professor de relações internacionais da ESPM, a
paralisação dos policiais de nove departamentos da Bolívia é insustentável e decorreu da greve
de fome organizada pelas esposas desses profissionais. "Os protestos foram motivados
principalmente pelas condições salariais dos responsáveis pela segurança pública do país".
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O fator que fundamenta a revolta dos policiais é que após a nacionalização do gás e do
petróleo, eles esperavam que, através dos ganhos, houvesse uma redistribuição em diversos
setores, como saúde e segurança pública. "Depois do processo de nacionalização, porém, os
únicos beneficiários foram os aposentados", acrescenta Sacchi.
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Com as atuais turbulências no Paraguai, cresceram as especulações de que os policiais
bolivianos estivessem organizando um golpe de Estado. A versão foi negada com veemência
pelos profissionais, que asseguraram que seus protestas tem intenções econômicas e sociais,
sem qualquer vínculo político.
"O verdadeiro objetivo é nivelar os salários dos policiais com os do Exército, anular a lei do
regime disciplinar e conseguir uma aposentadoria digna", avalia Sacchi.
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Segundo Sacchi, os impactos da paralisação já são vistos nas ruas, com os cidadãos bastante
tensos. Os bancos, por exemplo, permanecerão fechados enquanto a greve, que ganha cada
vez mais apoio popular, não é solucionada.
Fonte: Brasil Econômico. [Portal]. Disponível em:
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