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O último processo de paz entre
o governo da Colômbia e a guer-
rilha das Farc foi conduzido pe-
lo ex-presidente Andrés Pastra-
na e fracassou em fevereiro de
2002, após quatro anos de diálo-
go. Durante a negociação, Bogo-
tá concordou em desmilitarizar

uma área de 42 mil quilômetros
quadrados em San Vicente del
Caguán, no sul do país, para que
as conversas pudesse ocorrer na
região.

O local tornou-se um dos prin-
cipais redutos dos guerrilheiros,
que foram acusados de utilizá-lo
como um centro para, sem a in-
fluência do Estado colombiano,
pôr em prática sequestros, contra-
bandear armas e traficar drogas.

Enquanto vigorou a área des-
militarizada e as últimas nego-
ciações de paz, atentados atri-
buídos à guerrilha continuaram
ocorrendo no país.

O poder das Farc e a força de
grupos contrários a qualquer
diálogo cresceram, o que levou
Álvaro Uribe à presidência, em
2002. Outras tentativas de acor-
do ocorreram nos anos 80, mas
fracassaram.

O fundador do WikiLeaks, Ju-
lian Assange, acredita que deve
aguardar entre seis meses e um
ano por um acordo que permita
sua saída da Embaixada do Equa-
dor em Londres. O australiano
espera que, nesse prazo, a Justi-
ça da Suécia desista das acusa-
ções de crimes sexuais contra
ele. Assange está abrigado na
representação de Quito há mais
de dois meses para não ser extra-
ditado. O governo do Equador –
que lhe concedeu asilo político
no dia 16 – está otimista e acredi-
ta que fechará um acordo garan-
tindo que Assange não será man-
dado da Suécia para os EUA, on-
de ele pode ser processado por
espionagem, crime que prevê
pena de morte.

O tribunal eleitoral do México
declarou ontem Enrique Peña

Nieto presidente eleito,
um dia depois de rejei-

tar um recurso da es-
querda para invali-
dar a eleição dele
por compra de vo-
tos e outras irregula-

ridades. Andrés Ma-
nuel López Obrador,

do Partido da Revolu-
ção Democrática (PRD),

que pediu a anulação, voltou a
contestar a decisão. Com Peña
Nieto, que assumirá o cargo em
1o de dezembro por um período
de seis anos, volta ao poder o
Partido Revolucionário Institu-
cional (PRI), que governou o
país por 71 anos.

Assange acha que ficará
até 1 ano em embaixada

Pelo menos três pessoas mor-
reram ontem em um tiroteio
em um supermercado de
Old Bridge, em New
Jersey, a 40 quilôme-
tros de Nova York.
O autor dos dispa-
ros está entre as
vítimas. O estabe-
lecimento foi fe-
chado no momento
do ataque e reabriu
duas horas mais tarde.
Fontes policiais afirmaram
que uma das vítimas é uma mu-
lher de 18 anos. O atirador ti-
nha 23 anos. Até ontem não se
sabia o motivo do ataque e se
o atirador tinha se suicidado
ou havia sido morto pelos poli-
ciais.

EUA ITÁLIA
Três morrem em tiroteio
em supermercado

Berlusconi machuca
ombro e pulso em queda

ASSUNÇÃO

Cerca de mil camponeses para-
guaiosameaçadospor 400indíge-
nasarmados comarco eflecha de-
cidiram ontem abandonar as ter-
ras da etnia aché. Eles aceitaram
a proposta do governo de Assun-
ção, que prometeu adquirir um
terreno privado onde deverá ser
criada uma comunidade agrícola.

“Não participamos da reunião
dos camponeses com as autori-
dades do Ministério do Interior
porque temos o título de proprie-
dade da terra invadida, mas fo-
mos informados de que eles (os

agricultores) se retirariam pacifi-
camente”, disse à Associated
Press Emiliano Mbejyvagi, um
dos líderes indígenas da região.

Um comunicado do governo
paraguaio confirmou a retirada

dos camponeses da propriedade
de 4 mil hectares dos aché, locali-
zada 400 quilômetros ao noroes-
te de Assunção.

Na região está a reserva ecoló-
gica Mbaracayú, de aproximada-

mente 250 mil hectares, onde
anualmente chegam de outras re-
giões do continente americano,
entre a primavera e o verão, aves
de diversas espécies.

Aproximadamente 400 guer-
reiros aché se prepararam para
expulsar os camponeses invaso-
res de suas terras. “Pediram três
dias de prazo para que os mais de
200 grupos familiares (dos agri-
cultores) retirem seus pertences
de nossas terras”, disse Mbejyva-
gi, referindo-se às barracas de
plástico levantadas pelos campo-
neses nos últimos cinco meses.
O governo do ex-presidente Fer-
nando Lugo estimava em 87 mil
famílias o número de agriculto-
res sem-terra no país.

A luta por propriedade rural
no Paraguai chegou a um limite
no dia 15 de junho, uma semana

antes da destituição de Lugo,
quando um conflito entre poli-
ciais e agricultores dentro de
uma reserva florestal nas proxi-
midades das terras dos aché dei-
xou 17 mortos.

WIKILEAKS MÉXICO

Acordo põe fim a revolta indígena no Paraguai

PARA LEMBRAR
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Diálogo com Farc
eleva aprovação de
líder colombiano
Popularidade do presidente Juan Manuel Santos sobe 3 pontos e
chega a 51% após anúncio de negociações de paz com a guerrilha

JOSE ESPINOLA/REUTERS

Esquerda perde recurso
para anular eleição

O ex-premiê da Itália Silvio Ber-
lusconi sofreu ontem uma que-
da em um parque da Villa Certo-
sa, sua residência na Sardenha,
machucando o ombro e o pulso.
“Eu o resgatei, fizemos uma lim-
peza na área onde havia escoria-
ções e, depois, fizemos um cura-
tivo. Não foi nada de grave”, ex-
plicou o fisioterapeuta Giorgio
Puricelli, do Milan, clube de fu-
tebol do qual o empresário é
dono. Puricelli, que também é
membro do partido de Berlusco-
ni, o Povo da Liberdade (PDL),
explicou que ele caiu enquanto
praticava exercícios. Berlusconi
tem a preferência dentro do par-
tido para voltar a concorrer ao
cargo de primeiro-ministro em
2013.

Última conversa
acabou em 2002

112 mil

BOGOTÁ

A primeira pesquisa de opi-
nião feita da Colômbia após o
anúncio do presidente do
país, Juan Manuel Santos, do
novo processo de paz entre as
autoridades de Bogotá e as
Farc mostrou que a aprovação
do líder colombiano subiu 3
pontos porcentuais – elevan-
do-se a 51% – depois de uma
brusca queda ter levado sua
popularidade ao nível mais
baixo nos dois anos de seu go-
verno. A recuperação é atribuí-
da ao recente anúncio de con-
versações com a guerrilha.

Para Jorge Lodoño, gerente-
geral do instituto Invamer Gal-
lup, que fez a sondagem entre o
sábado e a quarta-feira – dois
dias depois da divulgação das ne-
gociações previstas para outu-
bro –, “o anúncio dos diálogos
com a guerrilha tem um bom efei-
to sobre a maioria dos colombia-
nos, que veem as negociações po-
sitivamente”.

O especialista afirmou que o
aumento na popularidade do pre-
sidente – cuja aprovação ao go-
verno também se elevou, de 52%
a 54%, em relação ao último bi-
mestre – deve-se ainda a viagens
que o líder tem feito pelo país e
sua aproximação a políticas que
promovem a cidadania.

O analista político colombia-
no Carlos Medina Gallego, histo-
riador do Centro de Investiga-
ção de Segurança e Democracia
da Universidade Nacional da Co-
lômbia, disse ao Estado que a re-
forma ministerial promovida
por Santos para o “segundo tem-
po” de seu governo também con-
tribui para elevar sua popularida-
de.

De acordo com Medina, San-
tos buscou afastar personalida-
des ligadas ao ex-presidente Ál-
varo Uribe e “associadas ao nar-
cotráfico e ao paramilitarismo”,
o que a população colombiana
viu com bons olhos. “Santos

quer distância disso. Os novos
ministros correspondem às eli-
tes políticas tradicionais.”

Medina afirmou que o presi-
dente também tenta “ajustar
suas políticas sociais e econômi-
cas” com o novo gabinete. O ex-
sindicalista Luis Eduardo Gar-
zón, por exemplo, cujo cargo exa-
to não foi definido ainda, foi cha-
mado ao Executivo para colabo-
rar com o “diálogo social” e a “pe-
dagogia para a paz”, segundo de-
finiu o presidente.

Assim como Medina e Lo-
doño, o analista colombiano An-
dres Molano Rojas, diretor do
Observatório de Política e Estra-
tégia da América Latina, afirma
que o anúncio das negociações
de paz com as Farc é o principal
fator de aumento na popularida-
de do presidente colombiano.

“Seria irresponsável (da parte
de Santos) manejar essas conver-
sações com fins puramente elei-
torais”, disse, comentando a pos-
sibilidade de o líder usar a medi-
da para se beneficiar em sua pro-
vável candidatura à reeleição,
em 2014. “É o futuro de um país
em um conflito armado que está
em jogo.”

Negociações. A sondagem do
instituto Invamer Gallup consta-
tou ainda que a aprovação dos
colombianos às conversas de
paz com as Farc aumentou de
52%, em junho, para 60%.

De acordo com a pesquisa, a

porcentagem da população que
se opõe o diálogo e aposta em
uma derrota militar caiu nos últi-
mos dois meses, de 44% para
37%.

O levantamento – que entre-
vistou 1,2 mil pessoas – indica
que o apoio às negociações de
paz não era tão sólido desde ju-
lho de 2009. Sobre as consequên-
cias de um eventual processo de
paz, porém, as opiniões estão di-
vididas. Segundo a sondagem,
48% dos colombianos apoiam a
aproximação com as Farc e 49%
rechaçam as conversas.

Explosões. Pelo menos cinco
policiais e dois civis – entre eles
um fotógrafo do jornal El Tiempo
– ficaram feridos ontem por
duas explosões ocorridas em Ca-
li, no sudoeste colombiano. Até
a noite, a responsabilidade das
Farc – que têm presença muito
ativa nos arredores da cidade –
não tinha sido confirmada nem
descartada pelas autoridades lo-
cais.

A primeira explosão foi de um
“artefato de baixa potência” e fe-
riu um policial, afirmou Fabio
Castañeda, chefe da polícia da re-
gião. Vinte minutos depois,
quando autoridades e jornalis-
tas haviam chegado ao local, hou-
ve a segunda detonação. “Os feri-
dos estão bem.”

Os especialistas consultados
pelo Estado afirmaram ser “nor-
mal” que atentados organizados
pela guerrilha continuem ocor-
rendo durante negociações de
paz, lembrando que isso já ocor-
reu em outras ocasiões (mais in-
formações nesta página).

“A situação de guerra conti-
nua normalmente”, disse Medi-
na, que assim como Molano, res-
saltou que as negociações de paz
ainda não começaram e a expec-
tativa é que, assim que sejam ini-
ciadas, um cessar-fogo seja fir-
mado entre o governo colombia-
no e os guerrilheiros. / GUILHERME

RUSSO, COM AFP E EFE

Combate ao crime. Unidade de elite da Marinha colombiana durante operação especial

No alvo. Índios treinam para luta; camponeses desistiram
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● DesocupaçãoCamponeses desocupam
terras da etnia aché após
compromisso do governo
de instalá-los em
outra propriedade

60 mil
pessoas foram mortas na Colôm-
bia durante as cinco décadas do
conflito entre a guerrilha e o go-
verno do país

8 mil
é o número estimado de comba-
tentes das Farc
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“Pediram três dias de prazo para
que os mais de 200 grupos
familiares (dos agricultores)
retirem seus pertences de
nossas terras”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A26.




