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Cautela. Presidente Santos cumprimenta ministros após anunciar negociação, em Bogotá

Mais informações sobre o
processo de paz com as Farc

Santos anuncia avanço, mas diz que
não esperará paz com Farc ‘por anos’
BOGOTÁ

O presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, afirmou
ontem em cadeia nacional que
as negociações de paz entre
seu governo e as Forças Arma-
das Revolucionárias da Co-
lômbia (Farc) previstas para
começar no início do próximo
mês em Oslo deverão durar
“meses, não anos”. No discur-
so, o chefe de Estado pediu
“paciência” ao povo de seu
país, pois atentados da guerri-
lha poderão continuar ocor-
rendo durante as conversas.

Santos reforçou que as opera-
ções militares contra os guerri-
lheiros não cessarão e alertou pa-
ra a possibilidade de possíveis
“sabotagens”. “Eu sei o que é a
guerra”, afirmou o presidente.
Ao mesmo tempo, a procurado-
ria-geral colombiana anunciou a
suspensão das ordens de prisão
contra guerrilheiros designados
pelas Farc como seus delegados
nas negociações.

“Hoje (ontem) quero anun-
ciar que essas reuniões explora-
tórias culminaram com a assina-
tura de um acordo entre o gover-
no e as Farc que estabelece um
procedimento, um roteiro para
chegar a um acordo final que dê
fim de uma vez por todas nessa
violência entre filhos da mesma
nação”, disse Santos.

O documento “Acordo geral
para o término do conflito e a
construção de uma paz estável e
duradoura” não prevê a criação
de uma zona desmilitarizada na
Colômbia para a negociação de
paz, como ocorreu em San Vicen-
te del Caguán, entre 1999 e 2002,
durante a fracassada tentativa
de acordo entre o governo de An-
drés Pastrana e as Farc. Ontem,
Santos divulgou a íntegra do do-
cumento de seis pontos.

“As operações militares (do
Exército) continuarão com a

mesma ou maior intensidade”,
disse Santos. “Esse acordo não é
ainda a paz nem se trata de um
acordo final. É um roteiro que
define com precisão os termos
de discussão para chegar a esse
acordo final.”

“Trabalhamos com seriedade
e devo reconhecer que as Farc
também. Tudo o que foi acerta-
do até agora se respeitou. Se as
Farc abordarem a fase seguinte
com a mesma seriedade, temos
boas perspectivas”, disse o presi-
dente, que pediu “unidade para

que o sonho de viver em paz se
converta por fim em uma realida-
de”.

Depois do encontro na Norue-
ga, a negociação entre as Farc –
que mantêm mais de 8 mil com-
batentes – e Bogotá deverá conti-
nuar em Havana, onde foi firma-
do o acordo preliminar. O gover-
no colombiano também tem in-
teresse que o Exército de Liberta-
ção Nacional (ELN), grupo guer-
rilheiro que conta com outros
2,5 mil membros ativos, partici-
pe da negociação de paz.

O presidente explicou que No-
ruega e Cuba atuam como “anfi-
triões e avalistas” – e Chile e Ve-
nezuela acompanharão o proces-
so de paz.

Na capital cubana, seis inte-
grantes das Farc convocaram
uma entrevista para confirmar
as conversas com o governo da

Colômbia e exibir um vídeo com
um comunicado de Rodrigo Lo-
doño, o comandante máximo da
milícia, conhecido como “Timo-
chenko”.

Na solenidade, o guerrilheiro
Mauricio Jaramillo – que assi-
nou o acordo preliminar – anun-
ciou no Palácio das Convenções
de Havana “o fechamento do en-
contro exploratório e a instala-
ção da mesa de negociações co-
mo parte do árduo, mas necessá-
rio, caminho da construção da
paz estável e duradoura para a
Colômbia”.

O breve e raro encontro com a
imprensa ocorreu uma hora de-
pois do discurso do presidente
colombiano. No vídeo, o líder
das Farc agradece os governos
de Venezuela, Noruega e Cuba
por sua atuação nas conversas.

Os guerrilheiros prometeram
emitir um novo comunicado em
Havana amanhã. / AP, AFP, EFE e

REUTERS

estadão.com.br

● Início

JUAN MANUEL
SANTOS
PRESIDENTE DA COLÔMBIA
“Esse acordo não é ainda
a paz, nem se trata de um
acordo final. É um roteiro
que define com precisão
os termos de discussão
para chegar a esse
acordo final”

“Trabalhamos com
seriedade e devo reconhecer
que as Farc também. Tudo
o que foi acertado até agora
se respeitou. Se as Farc
abordarem a fase seguinte
com a mesma seriedade,
temos boas perspectivas”

Página A10

Acordo exploratório. Presidente colombiano confirma assinatura de documento de intenções e anuncia primeira reunião para o
início de outubro, em Oslo; procuradoria suspende mandados de prisão contra guerrilheiros designados delegados em negociação
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Imigrantes

● Cerco
O antecessor de Santos, Álvaro
Uribe (2002-2010) (foto), intensifi-
cou a luta contra as Farc, am-
pliando operações contra bases
guerrilheiras na selva

● Isolamento
As ofensivas do governo isola-
ram e cortaram comunicações
entre batalhões das Farc, confi-
nando-os em seus campos e res-
tringindo sua capacidade militar

● Liderança abalada
O Exército matou vários mem-
bros da cúpula da guerrilha nos
últimos anos. O líder máximo
Manuel Marulanda (E) morreu
de causas naturais em 2008

Umgrupo de21 africa-
nos está há cinco
dias preso entre
duas barreiras que

isolam a fronteira de Israel
com o Egito. Eles tentavam en-
trar clandestinamente no ter-
ritório israelense e, depois de

cruzar uma das grades, acaba-
ram isolados, sem conseguir en-
trar no Estado judeu nem retor-
nar ao Egito.

Entre os indocumentados, há
uma mulher grávida, segundo
disse uma fonte militar o jornal
israelense Haaretz. Ainda de

acordo com o soldado, que fa-
lou em condição de anonima-
to, o Exército de Israel posi-
cionou um jipe no local, na re-
gião de Kadesh Barnea, e está
fornecendo “o mínimo possí-
vel de água” e nenhum alimen-
to.

Soldados disseram ao Haa-
retz que temem ver os imi-
grantes desidratarem sob o
forte calor, mas os comandan-
tes não deram respostas às so-
licitações de ajuda ao grupo
de clandestinos.

Hátrêssemanas,uminciden-
tesimilarocorreunamesmare-
gião. Os imigrantes, porém, fi-
caram presos em um canal de
água. Após quatro dias, autori-
dades israelenses decidiram
permitir a entrada dos indocu-
mentados,queforamtransferi-
dos para abrigos do governo.

A assessoria de imprensa
do Exército de Israel emitiu
um comunicado dizendo que
uma “grade contínua foi ergui-
da (na região onde estão os
imigrantes) para impedir pes-
soas não autorizadas de en-
trar em território israelense”.
Ainda de acordo com a mensa-
gem, “por considerações hu-
manitárias, as Forças de Defe-
sa de Israel estão passando
água para esses estrangeiros.”

Desde a queda da ditadura
no Egito, cresce o número de
imigrantes africanos que cru-
zam a Península do Sinai ru-
mo a Israel.

O anúncio, ontem, de que as negocia-
ções de paz entre o governo da Co-
lômbiaeas Farc começarãoem bre-
ve, em Oslo, faz prever que essa

será a melhor chance de uma paz duradoura
desde o início do conflito. As Farc esgotaram
seus recursos no campo de batalha e seus líde-
res estão mortos ou envelheceram. O grupo,
formado de uma rebelião ideológica, evoluiu
para uma ação essencialmente criminosa. O
que constitui uma base difícil para manter
uma luta contra um governo civil democrati-
camente eleito.

A liderança das Farc reconhece que o presi-
dente Juan Manuel Santos está ansioso por
um acordo e acredita que ele é a pessoa com a
qual poderão concluir um acerto. O presiden-
te está pessoalmente envolvido no processo e
seus esforços tiveram um alto custo político.
Para ele, finalizar um acordo é importante em
termos políticos. As discussões preliminares
e o arcabouço das negociações que já foi cria-
do indicam uma seriedade de propósitos que
não existia anteriormente. O sucesso das ne-
gociações depende, evidentemente, da con-
fiança que os negociadores têm de que os ter-
mos de um acordo serão devidamente imple-
mentados e obedecidos de maneira honesta.
Essa tem sido uma preocupação concreta nos
esforços anteriores pela paz e serão necessá-
rias medidas para fortalecer essa confiança.

Talvez surpreenda que Cuba e Venezuela
estejam formalmente envolvidas no proces-
so de paz, enquanto o Brasil e os EUA não
estão. Este é o risco: os EUA deram o maior
respaldo ao governo colombiano durante
muitos anos, trabalharam para fortalecer a de-
mocracia e desenvolver a capacidade do Esta-
do em todo o país, enquanto Cuba foi o respal-
do das Farc. Sabe-se que a Venezuela também
forneceu refúgio a guerrilheiros das Farc.
Cuba e Venezuela talvez procurem ampliar as
relações econômicas e políticas com a Colôm-
bia, hoje a terceira maior economia da Améri-
ca Latina, facilitando um acordo em termos
favoráveis na medida do possível para as Farc.
Talvez também a Colômbia esteja cansada de
ficar no meio de uma batalha mais ampla pela
influência regional entre os EUA e o Brasil.

Quanto à Noruega, o país é conhecido por
apoiar os esforços de paz no mundo todo,
principalmente no acordo de 1993 entre Is-
rael e os palestinos. Oslo patrocina também a
entrega do Prêmio Nobel da Paz. Esses fatos
não devem ter sido ignorados.
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A Marinha mexicana informou
ontem ter capturado, na véspe-
ra, Mario Cárdenas Guillén, co-
nhecido como “O Gordo”, um
dos principais líderes do Cartel
do Golfo – considerada uma das
organizações de tráfico de dro-
gas mais poderosas do país.

O porta-voz da força, almiran-
te José Luis Vergara relatou que
Cárdenas portava uma “arma de
grande porte” na entrada de uma

casa, quando foi detido em Alta-
mira, cidade mexicana que faz
fronteira com o Texas.

Além da arma, soldados
apreenderam cartuchos de mu-
nição, duas granadas, quatro sa-
cos pequenos com um pó branco
parecido com cocaína e o equiva-
lente a US$ 9.850, em pesos.

Vergara explicou que a prisão
de Mario Cárdenas é um dos
mais duros golpes contra o Car-
tel do Golfo, enfraquecido desde
2010 pelos confrontos com os de-
mais cartéis do narcotráfico,
com os quais disputa territórios,
e com as forças de segurança.

O Gordo é irmão de Osiel Cár-
denas – que já foi o líder máximo
do Cartel do Golfo e cumpre sen-
tença de 25 anos de prisão nos
Estados Unidos – e de Antonio

Cárdenas, conhecido como
“Tony Tormenta”.

Mario, que tinha sido captu-
rado em 1995, assumiu junta-
mente com Antonio o contro-
le da organização após sua li-
bertação, em 2007.

Com a morte de Antonio,
durante um confronto com a
polícia em 2010, alguns mem-
bros da facção romperam
com a família Cárdenas.

Um braço armado do car-
tel, liderado pelo traficante
Eduardo Costilla Sánchez,
uniu-se aos “Zetas”, debilitan-
do ainda mais o grupo do Gol-
fo. Após anos de disputa vio-
lenta, o Cartel Los Zetas aca-
bou se convertendo na princi-
pal força criminosa do Méxi-
co.

Em declaração, o porta-voz
da Procuradoria-Geral da Re-
pública, José Luis Manjarrez,
disse que Cárdenas é alvo de
investigações nos Estados
Unidos e várias acusações,
não especificadas, pesam so-
bre ele no México.

Desde2006, quando o presi-
dente Felipe Calderón assu-
miu o poder e abriu guerra aos
cartéis de drogas, estima-se
que pelo menos 60 mil pes-
soas morreram nos confron-
tos violentos que se espalha-
ram por todo o país. / AP e AFP

Líder do Cartel do Golfo é
preso pela polícia mexicana
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Colombiano
informou
Dilma sobre
negociação
Por telefone, Santos conversou com a
presidente por 10 minutos na segunda-feira

Ações
debilitaram
guerrilha

AFRICANOS FICAM
PRESOS ENTRE
EGITO E ISRAEL
Grupo de 21 imigrantes clandestinos, incluindo
1 grávida, está há 5 dias entre muros na fronteira

O interesse dos
mediadores em um
pacto histórico

Anúncio. Em uma rara aparição pública, comandante das Farc, Mauricio Jaramillo (à frente), fala a jornalistas em Havana sobre diálogo de paz

Fronteira. Militares de Israel vigiam refugiados africanos

Prisão. Soldados acompanham Mario Cárdenas Guillén

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA
Guilherme Russo

O governo brasileiro foi infor-
mado na manhã de segunda-
feira sobre o anúncio oficial
feito ontem pelo presidente
colombiano, Juan Manuel San-
tos, envolvendo as negocia-
ções entre Bogotá e as Forças
Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Farc). Santos tele-
fonou para a presidente Dilma

Rousseff e, em uma conversa
de dez minutos, explicou o pro-
cesso de paz com o grupo guer-
rilheiro.

Uma mensagem assinada pela
presidente foi distribuída e en-
viada ontem ao governo colom-
biano. No texto, Dilma expres-
sou o apoio brasileiro ao proces-
so. “O êxito das negociações tra-
rá grandes benefícios para o po-
vo colombiano e consolidará a
imagem de uma América do Sul
que realiza hoje grandes negocia-

ções de paz”, diz o texto.
Na conversa entre os presi-

dentes não foi levantada a possi-
bilidade de o Brasil – que partici-
pou de operações de libertação
de reféns das Farc entre 2009 e
2012 – também entrar nas nego-
ciações. Uma das razões é uma
possível má vontade dos guerri-
lheiros com o governo brasilei-
ro. No vídeo em que anunciou a
abertura de diálogo, a guerrilha
criticou a venda de aviões pelo
Brasil ao governo colombiano.

Influência externa. Ao buscar
o apoio de Cuba, Venezuela, No-
ruega e Chile para a solução do
conflito com as Farc, Bogotá pre-
tende aplicar um novo modelo
de negociação com a guerrilha.
No entanto, isso não ocorre em
razão da mediação internacional
ser inédita, mas pela intenção do
Executivo colombiano de limi-
tar a intervenção externa.

O analista político colombia-
no Andrés Molano Rojas afir-
mou que o presidente “não quer
repetir os erros de San Vicente
del Caguán”, área desmilitariza-
da criada pelo governo de An-
drés Pastrana, em 1999, com a
intenção de servir como uma zo-
na neutra para a negociação de
paz, que fracassou em 2002.

Molano afirmou que a “intro-
missão” de observadores de di-
versos países “atrapalhou e con-
fundiu” as conversas de paz.

“Por essa razão, Santos quer ago-
ra limitar os atores estrangeiros.
Isso não significa que, no futuro,
outras nações não possam parti-
cipar.”

Segundo o analista, Cuba e Ve-
nezuela não foram escolhidos
apenas pela “proximidade ideo-
lógica” com as Farc. Molano dis-
se que “Havana já teve um desta-
cado papel no passado” ao servir
de sede para “rodadas explorató-
rias” de conversações entre guer-
rilheiros do Exército de Liberta-
ção Nacional (ELN) e o governo
de Álvaro Uribe. Por isso, Cuba
será o palco das novas negocia-
ções.

De acordo com Molano, a Ve-
nezuela “mostrou compromisso
e deu respostas positivas” a Bo-
gotá em relação às Farc. O analis-
ta explicou que o Chile “é um par-
ceiro magnífico” da Colômbia e
a Noruega participa por sua am-
pla experiência em negociações
de paz.

O presidente venezuelano,
Hugo Chávez, declarou ontem
sua intenção de acompanhar o
processo. Cuba afirmou que “res-
palda” o diálogo e o governo chi-
leno designou o chefe de gabine-
te da chancelaria, Milenko Skok-
nic, para acompanhar a negocia-
ção. O presidente americano, Ba-
rack Obama, felicitou ontem seu
colega colombiano pelo proces-
so de paz com as Farc. / COM AFP e

EFE

● Uribe
Para o ex-pre-
sidente Álvaro
Uribe, o diálo-
go de paz com
as Farc “é uma
bofetada na
cara da demo-
cracia”

Mario Cárdenas Guillén,
conhecido como
‘O Gordo’, era um dos
narcotraficantes mais
procurados do México
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A9-A10.




