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� Apesar da aparente  
calmaria, conflitos - alguns 
de longa data - 
permanecem latentes 
entre os países da região  
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 VENEZUELA X GUIANA
A Venezuela quer uma parte da 
Guiana. Alegando que a divisão 
feita em 1899 não a 
representava – não havia 
venezuelanos presentes, apenas 
os americanos, que os 
representavam, e os britânicos
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 BRASIL X EQUADOR
A expulsão da empreiteira 
Odebrecht do país e, 
posteriormente, a decisão do 
Equador de não pagar um 
empréstimo de US$ 243 milhões, 
concedido pelo BNDES para 
financiar as obras, azedaram a 
relação com o Brasil
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 VENEZUELA X PARAGUAI
A má vontade do Congresso 
paraguaio com Caracas se 
exacerbou depois da suspensão 
do país do Mercosul e da entrada 
da Venezuela no bloco, à revelia 
do Paraguai. O novo governo  
acusa Caracas de tentar armar 
um contragolpe pró-Lugo 
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 CHILE X PERU
Uma discussão sobre a fronteira 
marítima foi parar na Corte 
Internacional de Haia, em 2008. 
O Peru reivindica metade de uma 
área de 38 mil km² que o Chile diz 
ser sua desde a década de 50, 
quando a fronteira teria sido 
definida em tratados
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 BOLÍVIA X CHILE
Os dois países são os únicos na 
região que não têm relações 
diplomáticas, apenas consulares, 
desde 1978. Os bolivianos querem 
recuperar uma saída para o mar, 
perdida na Guerra do Pacífico,em 
1904
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 BRASIL X PARAGUAI
A disputa entre um dos países 
mais pobres das Américas e o 
mais rico não tem fim. No 
episódio mais recente, o Brasil 
ajudou a suspender o Paraguai do 
Mercosul. O Paraguai ameaça não 
vender mais sua parte na energia 
de Itaipu para o Brasil
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 PARAGUAI X ARGENTINA
Depois do impeachment de 
Fernando Lugo, as relações entre 
Argentina e Paraguai, que 
também estão sempre 
permeadas por conflitos 
comerciais, pioraram

7

 BRASIL X ARGENTINA
Se já passaram há muito das 
ameaças bélicas, na área 
comercial a disputa entre Brasil e 
Argentina é eterna. Nos episódios 
mais recentes, no primeiro 
semestre deste ano, a Argentina 
colocou barreiras para a 
importação de produtos 
brasileiros
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 ARGENTINA X URUGUAI
Depois dos problemas com a 
fábrica de celulose que se 
instalou no Uruguai e a Argentina 
acusava de poluir as águas do Rio 
da Prata, agora a questão é a 
dragagem do canal Martín Garcia, 
no mesmo rio
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A briga entre Argentina e Uru-
guai pela dragagem do canal Mar-
tín García, no Rio da Prata, cres-
ceu em maio, quando o embaixa-

dor uruguaio, Julio Baráibar, de-
nunciou a tentativa de suborno
por parte da empresa Riovia, res-
ponsável pela manutenção do
canal desde 1991. Com o contra-
to por vencer, ela teria ofereci-
do propina a dirigentes da Co-
missão Administradora do Rio
da Prata (Carp) para ser manti-
da na licitação aberta pelos ar-
gentinos.

A denúncia fez a Argentina
cancelar de vez o processo, o
que causou uma troca de acusa-

ções entre as chancelarias, a
ponto de o presidente uruguaio,
José Mujica, declarar que o país
não trataria mais do assunto até
que a Argentina resolvesse a
questão – o que não ocorreu até
agora.

O ponto principal de toda a dis-
córdia é a necessidade do Uru-
guai de aumentar o calado do ca-
nal para facilitar o acesso de gran-
des navios ao porto de Montevi-
déu. Responsável pela obra, a Ar-
gentina não precisa dele, já que

aprofundou o Canal Mitre, tam-
bém no Rio da Prata, para facili-
tar o acesso ao porto de Buenos
Aires.

A empresa acusada de subor-
no é contratada para realizar a

manutenção do Martín García
desde 1991 e nunca fez um traba-
lho que agradasse aos uruguaios,
que sempre pressionaram para
que os argentinos não renovas-
sem o contrato e abrissem uma
nova licitação internacional, há
dois anos.

Para a Argentina, entretanto,
não interessa modernizar o ca-
nal, o que faria Buenos Aires per-
der negócios para o porto de
Montevidéu. Os uruguaios sa-
bem disso, mas não têm forças
para pressionar o vizinho mais
rico a cumprir sua parte do acor-
do na administração do Rio da
Prata. / L.P.

Reforma do canal não favorece Buenos Aires

B aixinha e rechonchuda, ela
parecia uma avó modelo.
Mas ninguém chamava Gri-
selda Blanco de vovozinha.

A colombiana de 69 anos fez sua fama
– efortuna – tramando crimes hedion-
dos, de sequestro e tráfico internacio-
nal de drogas a homicídios em série.
Suaespecialidade: encomendarassas-
sinatos para pistoleiros de aluguel
que executavam o serviço de motoci-
cleta. Nesse caminho, ela fez inimi-
gos e, pelo jeito, um deles a alcançou
esta semana nas ruas de Medellín.

Na semana passada, Griselda fazia
compras em um açougue da cidade
quando um motoqueiro se aproxi-
mou, sacou uma pistola de calibre
grosso e disparou duas vezes, à quei-
ma-roupa, contra sua cabeça. Uma ex-

nora que a acompanhava e testemu-
nhou o crime saiu ilesa, deixando ape-
nas uma Bíblia no peito da vítima, já sem
vida na calçada. Não se sabe que fim le-
vou a última compra da criminosa: R$
300 em carne de primeira.

Griselda morreu assim como viveu.
Uma rara matriarca no universo ma-
chão latino-americano da droga, ela já
era conhecida como narcotraficante de
gabarito quando Pablo Escobar ainda
roubava carros nas ruas de Medellín. De
trombadinha, virou garota de programa,
assaltante e, depois, tornou -se a “Madri-
nha da Cocaína” quando a mercadoria
colombiana ainda estreava nos merca-
dos globais. Tinha 1,5 metro de altura,
um pouco mais com a cabeleira de salão,
mas era tão cruel quanto qualquer capo
da coca. Agentes federais americanos

atribuem a ela 40 homicídios, enquanto
fontes não oficiais falam em 250.

Griseldasobreviveu atrês maridos, to-

dos mortos em disputas de drogas, um
deles – reza a lenda colombiana – por
sua própria mão. Após um desentendi-
mento nos negócios, ela teria sacado
uma pistola de sua bota e o matado com
um disparo na cara. Seu apelido era “Viú-
va Negra” e, ao seu filho caçula, ela deu o
nome de Michael Corleone, em homena-
gem ao personagem mafioso herdeiro
da Cosa Nostra nos EUA, no livro e nos
filmes O Poderoso Chefão.

Com o tempo, é claro, a fama de Gri-
selda também atraiu os olhares de ci-
neastas, que a tornaram protagonista
de dois documentários badalados, a sé-
rie Cocaine Cowboys, da dupla Billy Cor-
ben e Alfred Spellman. O astro de Holly-
wood Mark Wahlberg está filmando
uma versão romanceada da vida da cri-
minosa para o cinemão, com Jennifer
Lopez cotada para o papel de Griselda.

No fim dos anos 70, ela mudou-se pa-
ra Miami, onde ergueu uma dinastia do
crime, com 1,5 mil traficantes e movi-
mentação de mais de 3 toneladas de co-
caína ao ano. Coroava seu reinado com
festas decadentes e violência cinemato-
gráfica. Usuários e traficantes calotei-
ros morriam sem misericórdia. Seu gol-
pe mais dramático foi um ataque à luz
do dia, em 1979, em um shopping de
Dadeland, subúrbio de Miami. Morre-
ram metralhados três traficantes rivais.

Presa em 1985, ela foi condenada a
mais de 50 anos de prisão nos EUA,
mas, numa trapalhada dos promoto-
res, cumpriu 19 anos e foi deportada
para Colômbia em 2004. De volta a
Medellín, tentou se refazer, mas, pa-
ra a confraria da droga, seus crimes
jamais prescreveram.

A morte brutal de Griselda Blanco,
porém, parece menos um sinal dos
tempos do que uma relíquia de um
pesadelo passado. Há duas décadas,
traficantes arrogantes, como Grisel-
da, em parceria com a narcoguerri-
lha, como as Farc, converteram cida-
des como Medellín e Cartagena em
campos letais e a Colômbia em nação
quase falida.

Os crimes violentos, como seques-
tro e homicídio, tiveram queda recor-
de. A guerrilha recuou e o país é a no-
va vedete da emergente América Lati-
na. Sim, a cocaína ainda faz estragos e
os cartéis deslocaram o tráfico e a vio-
lência para o México e a América Cen-
tral. Mais difícil é imaginar outra ma-
drinha do inferno, pelo menos fora
do telão do Cineplex.
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Integração
sofre com
brigas entre
vizinhos
Nova disputa entre Argentina e Uruguai
expõe velhas rivalidades sul-americanas

A madrinha do inferno

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

Em maio, as relações diplomá-
ticas entre Argentina e Uru-
guai entraram em crise nova-
mente. A disputa, desta vez
em razão da dragagem do Ca-
nal García Martín, no Rio da
Prata, atingiu seu ápice há três
semanas, quando o governo ar-
gentino, responsável pela
obra, suspendeu definitiva-
mente a licitação para escolha
de uma nova empreiteira.

O problema azedou até mes-
mo o relacionamento entre a pre-
sidente argentina, Cristina
Kirchner, e o uruguaio, José Muji-
ca, tradicionalmente amistoso.
O episódio é apenas mais um
que mostra a complicada rela-
ção entre os “irmãos” sul-ameri-
canos – a qual o número cada vez
maior de fóruns regionais, en-
contros presidenciais e fotos de
mandatários sorridentes não
consegue disfarçar.

Vizinhos e parceiros no Merco-
sul, Argentina e Uruguai vivem
às turras. Se agora o problema é a
dragagem do canal, durante qua-
tro anos os dois países quase fo-
ram à agressão armada em razão
da instalação de uma fábrica de
celulose no Rio Uruguai.

O governo argentino alegava
que a fábrica poluiria o rio. O ca-
so terminou na Corte de Haia,
que deu razão aos uruguaios. Es-
sa semana, mais um problema:
Mujica foi ao rádio em Montevi-
déu reclamar do imposto de 15%
nas operações de cartão de crédi-
to no exterior determinado por
Cristina Kirchner – o Uruguai é

destino de férias de boa parte
dos argentinos e será diretamen-
te prejudicado.

Com um temperamento natu-
ralmente “passional”, segundo
seus vizinhos, a Argentina está
constantemente envolvida em
rusgas regionais, especialmente
na área econômica.

Durante a maior parte deste
ano, decisões de unilaterais de
impor barreiras comerciais a pro-
dutos brasileiros levou os dois
governos a “negociações” que
quase desandavam em bate-bo-
cas. Nesse momento apazigua-
das, as crises econômicas são cí-
clicas, principalmente quando o
déficit comercial está do lado ar-
gentino.

Apesar de mirar especialmen-
te o Brasil com as tentativas de
retaliação pela sua suspensão do
Mercosul, o Paraguai foi atacado
mais fortemente por Cristina
Kirchner depois do impeach-
ment do ex-presidente Fernan-
do Lugo – que os vizinhos consi-
deraram um golpe de Estado.

Mediação. A presidente argenti-
na queria impor sanções econô-
micas ao país, além da suspen-
são política, mas foi contida pela
presidente brasileira, Dilma
Rousseff, e por José Mujica.

O isolamento do Paraguai de-
pois da saída de Lugo levou a
mais uma rodada de pequenos
conflitos, bate-bocas e ameaças
na região, especialmente entre
Paraguai e Venezuela, o mais no-
vo membro do Mercosul.

Depois de acusar os venezuela-
nos de tentarem arregimentar
os militares paraguaios para im-

pedir a deposição, parlamenta-
res do país ainda afirmaram te-
rem recebido proposta de subor-
no para aprovarem a entrada da
Venezuela no bloco.

Já os venezuelanos garantem
que foram os paraguaios que pe-
diram dinheiro. Com a volta do
Paraguai ao Mercosul, possivel-
mente em julho do ano que vem,
novas crises devem vir por aí.

Algumas disputas sul-america-
nas são quase centenárias: Bolí-
via e Chile brigam desde 1904,
quando os bolivianos perderam
a Guerra do Pacífico e, com ela,
sua saída para o mar.

Os dois países não tem rela-
ções diplomáticas desde os anos
70, quando uma tentativa de
acordo deu em nada. Este ano,

mais uma vez, o presidente Evo
Morales levou a reclamação à Or-
ganização dos Estados America-
nos (OEA) e promete ir à Corte
Internacional de Haia.

O Chile se recusa até mesmo a
debater o assunto. O país já en-
frenta em Haia outra reclama-
ção, do Peru, sobre os limites ma-
rítimos entre os dois países, que
pode ser solucionada este ano.

Já a Venezuela descobriu, na
década de 60, que o acordo de
limites com o território da Guia-
na – então pertencente à Grã-
Bretanha – feito em 1899 a tinha
prejudicado. E quer a área de Es-
sequibo de volta.

O território, com diversos ga-
rimpos de ouro, representa prati-
camente metade da Guiana. Em

mapas usados pelos militares ve-
nezuelanos a área já é do país,
mas dificilmente essa disputa te-
rá uma solução que agrade aos
dois lados.

Apesar dos constantes confli-
tos, diplomatas sul-americanos
lembram que a região não é das
piores.

Em um século, poucas dispu-
tas regionais acabaram descam-
bando para a guerra aberta entre
os países – algo comum em ou-
tros continentes. A dificuldade
de relacionamento, no entanto,
é típica de países que têm muita
dificuldade com o conceito de in-
tegração e ainda pensam mais co-
mo unidade do que em grupo. O
Mercosul, por exemplo, com
seus 20 anos, ainda não conse-
guiu resolver nem mesmo as rela-
ções comerciais, seu foco princi-
pal.

Ainda assim, os fóruns regio-
nais são considerados um bom
caminho para tentar resolver as
crises locais, mesmo que ainda
em fase de testes.

A intermediação da União das
Nações Sul-Americanas (Una-
sul), em 2008, evitou o agrava-
mento da crise entre Equador e
Colômbia depois que o então
presidente colombiano, Álvaro
Uribe, ordenou que forças co-
lombianas invadissem território
equatoriano para bombardear o
acampamento e matar o líder po-
lítico da guerrilha Forças Arma-
das Revolucionárias da Colôm-
bia (Farc), Raúl Reyes. Os dois
países chegaram a romper rela-
ções diplomáticas, mas pelo me-
nos não foram além nas ameaças
de um conflito armado.

●✽ macmargolis@terra.com.br
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Griselda. Traficante foi assassinada

Modernização tornaria
o porto de Montevidéu
mais competitivo e
poderia tirar negócios
da capital argentina

Lugo. Paraguai sofreu ataques por impeachment relâmpago
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.
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