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Patriota defende
Venezuela
no Mercosul

BOGOTÁ

O governo colombiano anun-
ciou ontem seus emissários pa-
ra negociar a paz com as Forças
Armadas Revolucionárias da Co-
lômbia (Farc), nomes de con-
senso que seriam capazes de su-
perar as divisões partidárias.
Mediadores dos governos de
Cuba e Noruega também foram
indicados e a guerrilha deve
anunciar em breve seus negocia-
dores.

O lado colombiano será che-
fiado pelo jurista e ex-vice-presi-
dente Humberto de la Calle,
que ocupou cargos em gover-

nos liberais e conservadores.
Também integrarão o grupo os
generais Jorge Enrique Mora,
ex-comandante das Forças Ar-
madas, e Oscar Naranjo, ex-che-
fe da Polícia Nacional, hoje as-

sessor do governo mexicano,
além do dirigente empresarial
Luis Carlos Villegas, do ex-mi-
nistro do Meio Ambiente Frank
Pearl e do assessor para assun-
tos de segurança Sergio Jaramil-

lo.
“É uma equipe com ampla ex-

periência e grande desejo de
que o processo de paz siga adian-
te de forma séria e eficaz”, afir-
mou o presidente Juan Manuel
Santos. O líder colombiano no-
meou Jaramillo alto-comissá-
rio para a paz, posto que havia
sido extinto no governo de Álva-
ro Uribe.

Segundo Santos, sentarão à
mesa de diálogo apenas os cinco
nomeados. A equipe de negocia-
ção colombiana, porém, terá até
30 integrantes, incluindo os
que acertaram o acordo prévio
com as Farc para dar início ao
processo de paz.

Noruega e Cuba, que desem-
penharão papel de mediadores
no processo de paz, também in-
dicaram ontem seus emissá-
rios. A expectativa é a de que
ambos os países sirvam de sede
para as rodadas de negociação.

Havana estará representada
pelo diplomata e ex-embaixa-
dor no Canadá Carlos Fernan-
do de Cossio, além do líder sin-
dical Abel García. Oslo enviará
seu ex-embaixador em Bogotá
Dag Halvor Nylander e o pesqui-
sador em segurança internacio-
nal Vegar Brynildsen, que se en-

volveu na mediação entre o
governo das Filipinas e o mo-
vimento guerrilheiro Frente
Moro de Libertação Islâmi-
ca. / REUTERS e AP

Em Jerusalém e Tel-Aviv, fa-
la-se muito da “surpresa de
outubro”, que seria um pos-
sível ataque aéreo de Israel

contra instalações nucleares do Irã,
entre as quais a de Fordo, enterrada
em uma montanha sob 90 metros de
granito perto da cidade religiosa xiita
de Qom. É lá que os iranianos esta-
riam fabricando em segredo a maté-
ria físsil necessária para uma bomba
atômica.

Por que o primeiro-ministro israe-
lense, Binyamin Netanyahu, e seus
falcões se detiveram na data de outu-

bro? É que as eleições americanas ocor-
rem em 6 de novembro. Os americanos
seriam, então, obrigados a se solidari-
zar com Israel e obrigados a dar-lhe as-
sistência.

A tática parece ser, portanto, de “tor-
cer o braço” dos americanos, sobretudo
se quem estiver cotado para vencer for
o presidente Barack Obama, a quem Ne-
tanyahu detesta.

A desconfiança que Israel tem de Oba-
ma se compreende. Há dois anos, o pre-
sidente dos EUA não para de recomen-
dar paciência e resignação aos israelen-
ses, porque ele tem pavor de uma opera-

ção militar que faria o preço do petróleo
disparar. Netanyahu reza para Obama
ser derrotado em novembro. Vários
membros da extrema direita e até da
direita israelense veem em Obama um
“cúmplice dos árabes”, um “frouxo” e
um “medroso”.

Isolamento. Obama tentou dissipar es-
sas ressalvas enviando a Tel-Aviv nume-
rosos figurões políticos americanos, en-
tre os quais a secretária de Estado, Hil-
lary Clinton. No entanto, o mau humor
de Israel perdura – apenas nos falcões,
porque uma parte da opinião pública do

país, acompanhando o presidente Shi-
mon Peres e vários generais israelenses,
é hostil a esses ataques ao Irã.

Seja como for, rumores sérios que
emanam da Direção Geral da Inteligên-
cia Militar, em Paris, sugerem que, na
verdade, a estratégia de Obama é menos
simples, menos clara do que parece. Se-
gundo essas fontes, Obama estaria man-
tendo um duplo discurso.

De um lado, a Casa Branca não escon-
de sua hostilidade com relação a uma
operação militar dos israelenses contra
as instalações iranianas. Ao mesmo tem-
po, e secretamente, porém, ela fornece-
ria ao governo de Netanyahu a ajuda téc-
nica necessária para realizar eventuais
bombardeios.

Segundo as mesmas fontes, os Esta-
dos Unidos entregaram a Israel bombas
GBU-28 de 2,3 toneladas capazes de
atingir as usinas iranianas subterrâneas
e de perfurar até mesmo os seis metros
de concreto que lhes conferem uma pro-
teção suplementar.

Outra preocupação de Jerusalém: um
ataque como esse levaria os aviões israe-
lenses a 2 mil quilômetros de suas ba-

ses. Uma consequência disso é que
eles teriam de ser reabastecidos em
voo por aviões de reabastecimento.
Ora, Israel só possui quatro velhos
KC-707 americanos. Segundo o jor-
nal francês Le Canard Enchaîné, Oba-
ma teria autorizado o leasing de vá-
rios KC-135 capazes de reabastecer
em voo os aparelhos israelenses.

Rumores. No entanto, de acordo
com as últimas notícias transmitidas
pela inteligência militar francesa, “a
surpresa de outubro” não ocorrerá.
Os israelenses teriam garantido a Wa-
shington que não atacariam em outu-
bro, conforme os rumores que circu-
lam há alguns dias.

O governo israelense teria prome-
tido não prejudicar a eleição america-
na de 6 de novembro. Esse seria, por-
tanto, o primeiro tema grande e espi-
nhoso que o futuro presidente ameri-
cano teria de examinar. / TRADUÇÃO DE
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● Humberto de La Calle
Jurista nomeado chefe
da equipe de negociação de
paz, foi vice-presidente de
1994 a 1997

● Oscar Naranjo
Ex-chefe da Polícia Nacional, é
tido como um dos arquitetos da
luta antidrogas na Colômbia.
Trabalha agora como assessor
do novo presidente mexicano,
Enrique Peña Nieto, na luta
contra os cartéis

● Frank Pearl
Foi ministro do Meio Ambiente e
alto-comissário para a paz no
governo Andrés Pastrana

● Luis Carlos Villegas
Líder empresarial e presidente
da Associação Nacional de
Industriais da Colômbia (Andi)

● Jorge Enrique Mora
General da reserva, foi
comandante das Forças
Armadas nos anos 90

Bogotá nomeia equipe
de negociação com Farc

● Em entrevista coletiva em
Caracas, o presidente da Vene-
zuela, Hugo Chávez, elogiou
ontem seu colega colombiano,
Juan Manuel Santos, pela ini-
ciativa de paz com a guerrilha
e garantiu “estar às ordens”
para “pessoalmente assumir
alguma tarefa” no processo
de paz.

O líder bolivariano defendeu
ainda que a recente melhora
na relação entre Caracas e
Bogotá pode “servir de exem-
plo” na negociação com as
Farc. “A paz me encanta”, dis-
se Chávez aos jornalistas.
“Continuaremos a ser um go-
verno de paz, mas também
revolucionário”. / EFE

Vazamento sobre Irã irrita Netanyahu
Premiê israelense encerra reunião com cúpula de segurança depois de jornal local publicar detalhes sobre programa nuclear iraniano

JAVIER CASELLA/EFE

BERNAT ARMANGUE/REUTERS

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

Em mais uma sessão no Congres-
so em que teve de justificar a sus-
pensão do Paraguai e a entrada
da Venezuela no Mercosul, o mi-
nistro das Relações Exteriores,
Antonio Patriota, voltou a defen-
der a democracia do presidente
venezuelano Hugo Chávez. “O
julgamento coletivo na região é
de que, sim, vige na Venezuela
uma democracia. O presidente
Hugo Chávez foi sucessivamen-
te eleito democraticamente”,
afirmou, durante uma audiência
na Comissão de Relações Exte-
riores da Câmara.

Questionado se caberia sus-
pender o Paraguai por violação
da cláusula democrática do Mer-
cosul ao mesmo tempo que admi-
te uma Venezuela constante-
mente acusada de perseguir opo-
sitores do chavismo, Patriota
lembrou que, até hoje, nunca
aconteceu de os 11 países da Amé-
rica do Sul terem tirado coletiva-
mente seus embaixadores de Ca-
racas. Isso foi feito em Assunção
após o impeachment de Fernan-
do Lugo. “Nesse momento to-
das as embaixadas dos países sul-
americanos em Assunção estão
apenas com os encarregados de
negócios”, explicou o ministro.

Ele também afirmou que a úni-
ca tentativa de rompimento da
ordem democrática na Venezue-
la foi a tentativa de golpe contra
o próprio Chávez, em 2002.

O ministro foi duramente
questionado sobre as decisões
do Brasil no processo que culmi-
nou na suspensão do Paraguai e
a entrada da Venezuela no Mer-
cosul e manteve a posição de que
os países do bloco não poderiam
deixar passar uma violação da
cláusula democrática. “Não exis-
te tolerância ou aceitação de
aventuras antidemocráticas na
região. Por isso o Mercosul e a
Unasul deliberaram pela suspen-
são, sem que isso afetasse o povo
paraguaio ou os benefícios do Pa-
raguai pela participação nessas
organizações”, argumentou.

Chávez diz ‘estar
às ordens’ para
mediar diálogo

TEL-AVIV

O primeiro-ministro Binya-
min Netanyahu encerrou
abruptamente uma reunião
do gabinete de segurança de Is-
rael ontem, dizendo que al-
guém no fórum traiu a confian-
ça nacional ao vazar para um
jornal israelense detalhes de
discussões altamente secre-
tas sobre o Irã.

Citando uma fonte anônima
que participou da primeira reu-
nião do gabinete, na terça-feira,
o jornal Yedioth Ahronoth infor-
mou que as agências de inteli-
gência israelenses ofereceram
ao grupo de 14 membros opi-
niões conflitantes sobre o pro-
grama nuclear iraniano.

“A segurança do Estado e dos
cidadãos depende da capacida-
de de manter secretas as discus-
sões do interior do gabinete de
segurança. Alguém quebrou se-
veramente a confiança que os
cidadãos de Israel têm neste fó-
rum”, Netanyahu declarou ao
grupo, de acordo com um comu-
nicado do gabinete do primeiro-
ministro. Ele não deu nomes
nem disse se ordenou uma in-
vestigação sobre o vazamento.
“Tenho responsabilidade em re-
lação aos cidadãos de Israel e a
segurança do Estado, portanto
suspendo esta reunião”, afir-
mou.

O Yedioth Ahronoth, jornal de
maior circulação no país, citou
informações fornecidas por um

participante da reunião de ter-
ça-feira, que não identificou. A
fonte disse que o grupo recebeu
“informações detalhadas, não
só preocupantes como muito
alarmantes quanto ao avanço
do programa nuclear iraniano”.
Nenhuma data foi anunciada
para um novo encontro do gru-
po para continuar a analisar in-
formações prestadas pelos che-
fes militares e da segurança de
Israel.

Israel e as potências estran-
geiras acreditam que o Irã vem
trabalhando para desenvolver
armas atômicas. Teerã nega. Pa-
ra Israel, um Irã com armas nu-
cleares é uma ameaça à sua exis-
tência.

Recentemente, líderes israe-

lenses falaram sobre a possibili-
dade de o país atacar sozinho as
instalações nucleares irania-
nas, o que acirrou as preocupa-
ções internacionais.

De acordo com as leis israe-
lenses, qualquer decisão para
iniciar uma guerra necessita de
aprovação do gabinete de segu-
rança.

Um membro do governo que
não quis ser identificado disse
que nenhuma decisão nesse sen-
tido foi tomada na reunião da
terça-feira. “Tratou-se de uma
discussão prévia sobre a avalia-
ção anual da inteligência. Muito
tempo foi dedicado à questão
do Irã, mas não houve nenhuma
votação sobre algum tipo de
operação”, disse ele. / REUTERS

Time escalado. Presidente Santos (centro) ao lado de autoridades e assessores que integrarão equipe de diálogo com a guerrilha, em Cuba e na Noruega

‘Surpresa de outubro’

GILLES
LAPOUGE

Decisão. Netanyahu em reunião de gabinete em Jerusalém

Veteranos da política
colombiana formam time
‘apartidário’ para diálogo
com guerrilha; Noruega e
Cuba indicam mediadores

●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




