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O conflito entre as Farc e o
governo colombiano come-
çou em 1964, quando um pe-
queno grupo armado de orien-
tação comunista, que busca-
va reforma agrária e melho-
res condições para os pobres,
transformou-se num exército
insurgente. A guerrilha é acu-
sada de manter vínculos com
o narcotráfico e financiar
suas atividades com seques-
tros. Reúne atualmente cerca
de 9 mil membros. Sua últi-
ma negociação de paz com
Bogotá fracassou em 2002.

● A Prêmio Nobel da Paz de
1991 e mais reconhecida líder
pela redemocratização de Mian-
mar, Aung San Suu Kyi, fez que
não percebeu. Mas Barack Oba-
ma, presidente dos EUA, não con-
seguiu pronunciar seu nome cor-
retamente durante a visita de on-
tem, em Rangum. Obama tam-
bém não pareceu se dar conta do
erro, ao chamar várias vezes a
líder oposicionista de “Aung

Yan”. A dificuldade com os no-
mes locais repetiu-se nos encon-
tros oficiais. Aparentemente de-
sinformado da necessidade de
referir-se ao líder de Miamar,
Thein Sein, pelo nome completo,
Obama chamou-o apenas de
“Sein” na entrevista coletiva.

A atitude sugeriu uma afinida-
de familiar inexistente entre os
dois. Thein Sein também fez que
não percebeu. Pelo menos um
nome Obama acertou: o do país,
desconsiderando a decisão de
Washington de referir-se ao país
como “Burma” (Birmânia), o no-
me dado pela Grã Bretanha na
época da colonização. / D.C.M.

Obama visita regimes duros da
Ásia e invade esfera da China

S e o governo colombiano firmar um
acordo com de paz com as Forças
Armadas Revolucionárias da Colôm-
bia (Farc) será o fim de um dos mais

longos conflitos armados no mundo. As con-
versações terão enormes implicações para a
Colômbia, que trava uma guerra civil que já
dura quase meio século, e beneficiará muito
o governo do presidente Juan Manuel San-
tos. Mas também terá consequências para a
região como um todo, política e economica-
mente, e mesmo na área da segurança.

Qualquer acordo será complicado e não
imediato. Mas livrar a América Latina das
Farc poderá significar um clima de negócios
muito melhor, não só na zona rural da Colôm-
bia, onde o grupo rebelde tem sua base, mas
na região como um todo. E pode reduzir as
tensões entre a Colômbia e seus vizinhos,
Venezuela e Equador. E ainda permitir o nas-
cimento de uma nova esquerda na Colômbia,
consolidando uma tendência na região. Pode-
rá também ter impacto sobre o nível de crimi-
nalidade no México e na América Central?
Algumas pessoas acham que sim.

A América Latina une-se em torno da Colôm-
bia à medida que ela mostra intenção de firmar
a paz com o grupo marxista criado em 1964. As
Farc, listadas como grupo terrorista pelos
EUA, são acusadas por bombardeios em Bogo-
tá e outras cidades até sequestros de figuras
influentes, incluindo cidadãos americanos.

Não é a primeira vez que um acordo de paz
é tentado na Colômbia: por três vezes conver-
sações foram interrompidas, a mais recente
há uma década. A região cerrou fileiras em
torno da recente tentativa. As conversações,
que começaram em Cuba, são acompanha-
das por representantes de Chile e Venezuela.
Numa recente entrevista pela TV, o chance-
ler venezuelano, Nicolas Maduro, disse que
“a paz permitirá o aprofundamento das rela-
ções. A Venezuela tem tudo a ganhar com a
paz. Temos uma fronteira de 2.200 quilôme-
tros de ponto a ponto e a paz ajudará a conso-
lidar projetos de integração, o desenvolvi-
mento econômico, a criação de zonas econô-
micas conjuntas. É uma grande oportunida-
de para que projetos, que às vezes são ampu-
tados, seja retomados para sempre”.

E a paz também deve acalmar as tensões na
região. Venezuela e Equador entraram em
choque com a Colômbia, especialmente sob
o governo do presidente Álvaro Uribe. O lí-
der venezuelano, Hugo Chávez, e até certo
ponto Rafael Correa, do Equador, foram acu-
sados pela Colômbia de dar refúgio a rebel-
des das Farc. Em 2008 Raúl Reyes, o número
2 do grupo rebelde, foi morto em seu refúgio
no Equador, provocando críticas generaliza-
das pela incursão militar da Colômbia em ter-
ritório estrangeiro. As relações bilaterais me-
lhoraram muito durante o governo de Juan
Manuel Santos. Elza Cardozo, professora de
estudos internacionais na Universidade da
Venezuela, diz que durante anos os analistas
afirmam que paz na Colômbia significa paz
na Venezuela. Mas o oposto também é verda-
de. “Sem paz na Venezuela, a paz na Colôm-
bia corre risco”, diz ela. / TRADUÇÃO DE
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Com uma mensagem em favor
da democracia e dos direitos hu-
manos, o presidente dos EUA,
Barack Obama, reforçou a alian-
ça de seu país com a Tailândia,
conquistou a simpatia de Mian-
mar e ouviu ranger de dentes no
Camboja entre o domingo e on-
tem. Na primeira viagem interna-
cional desde junho, o presidente
reeleito demonstrou que a Ásia
Oriental será a prioridade da
agenda externa da Casa Branca
até janeiro de 2017.

A escolha da periferia da Chi-
na como destino do giro teve o
objetivo de reforçar a contenção
da influência de Pequim sobre o
Sudeste Asiático – principal des-
tinatário dos apelos de Obama
pelo fortalecimento das institui-
ções democráticas e ao respeito
aos direitos humanos. Um sinal
mais forte já fora emitido por
Washington com o deslocamen-
to de embarcações de sua Mari-
nha para a região.

Pela primeira vez na história,
um presidente americano desem-
barcou em Mianmar e no Cambo-
ja. Obama foi recebido como um
herói, a palavra escrita em carta-
zes ostentados em Mianmar, on-
de o líder prometeu restabelecer
uma sucursal da agência america-
na de desenvolvimento (Usaid)
e ofereceu US$ 170 milhões, a se-
rem desembolsados em dois
anos, se o país continuar com as
reformas políticas e tomar medi-
das para conter a violência con-
tra a minoria islâmica.

O presidente de Mianmar,

Thein Sein, mostrou-se recepti-
vo. Permitiu a abertura de um es-
critório do Alto-Comissariado
de Direitos Humanos das Na-
ções Unidas e a revisão dos pro-
cessos contra 200 prisioneiros
políticos. “Nos últimos 20 anos,
houve algumas frustrações e obs-
táculos em nossas relações diplo-
máticas. Mas, agora, alcançamos
acordos para o desenvolvimen-
to da democracia em Mianmar”,
afirmou o presidente, um gene-
ral reformado que apoiou o regi-
me militar no país.

“As faíscas do progresso não

podem ser extintas. Elas devem
ser reforçadas e se tornar uma
estrela-guia para o povo dessa na-
ção. É assim que vocês alcança-
rão o futuro que merecem, onde
não haverá mais nenhum prisio-
neiro de consciência. Vocês pre-
cisam alcançar um futuro onde a
lei seja mais forte do que qual-
quer líder”, disse Obama, na Uni-
versidade de Rangum.

A inclusão de Mianmar no giro
de Obama pela Ásia foi criticada
pelo fato de o país manter oposi-
tores presos. No domingo, ainda
na Tailândia, o presidente reagiu

dizendo que sua visita não endos-
sa o governo de Mianmar, mas dá
respaldo ao processo ainda frágil
de democratização do país. Essa
mensagem foi reforçada durante
sua visita à Prêmio Nobel da Paz
Aung San Suu Kyi, dissidente que
cumpriu15anos deprisãodomici-
liar. Os dois saudaram-se à moda
oriental e depois apertaram as
mãos, cumprimentando-se de
maneira contida – na secretária
deEstadoHillaryClintonabirma-
nesa deu um caloroso abraço. So-
mente após a entrevista coletiva,
Obama beijou o rosto de Suu Kyi.

“Afase mais difícilem umatransi-
ção é quando pensamos que há
sinais de sucesso. Então, é preci-
so ter cuidado para não sermos
ludibriados por uma miragem de
sucesso”, disse a birmanesa.

No Camboja, Obama teve
uma tensa conversa com o pre-
miê Hun Sen, ex-comandante
do Khmer Vermelho que lidera o
país desde 1985. A tensão ocor-
reu em razão das cobranças de
Obama por eleições livres no
país, pela libertação de presos po-
líticos e pelo fim de restrições ao
trabalho da imprensa.

Farc
declaram
cessar-fogo
unilateral
Governo da Colômbia diz que não deixará
armas durante negociação em Havana

Líder americano
se confunde com
nomes locais

Em Mianmar, presidente
americano é saudado
como herói; no Camboja,
tem tensa conversa com
primeiro-ministro

Conflito data
de 1964

Opositora. Obama beija Suu Kyi após entrevista coletiva; críticas por visita a Mianmar

O possível impacto
das conversações
na América Latina

● Trégua
“Essa decisão
política é uma
contribuição
decidida a for-
talecer o clima
de entendimen-
to necessário
para que as
partes iniciem
o diálogo”, dis-
se Iván Már-
quez, negocia-
dor-chefe da
guerrilha

HAVANA

As Forças Armadas Revolucio-
nárias da Colômbia (Farc) de-
cretaram ontem um cessar-fo-
go unilateral, que deve entrar
em vigor à zero hora de hoje. O
anúncio foi feito pelo negocia-
dor-chefe da guerrilha colom-
biana, Iván Márquez, em Hava-
na, e marcou o primeiro dia da
retomada das conversas de
paz entre o governo de Bogotá
e os insurgentes para pôr fim a
quase 50 anos de conflito.

“O secretariado (das Farc) or-
dena às unidades guerrilheiras
em toda a geografia nacional o
cessar de todo o tipo de opera-
ções militares ofensivas contra a
força pública e os atos de sabota-
gem contra a infraestrutura pú-
blica e privada”, afirmou Már-
quez, o segundo no comando in-

surgente, pouco antes do primei-
ro encontro oficial entre os re-
presentantes do governo colom-
biano e da guerrilha em Havana.

O cessar-fogo deverá durar
até 20 de janeiro, de acordo com
as Farc. A delegação de negocia-
dores de Bogotá não comentou a
trégua, mas o presidente do país
latino-americano, Juan Manuel
Santos, tem afirmado que seu go-
verno não cessará as atividades
de combate à guerrilha durante
as negociações em Cuba. O mi-
nistro da Defesa colombiano,
Juan Carlos Pinzón confirmou
ontem essa posição, afirmando
que combater as Farc é um “de-
ver constitucional”.

“Essa decisão política das
Farc é uma contribuição para for-
talecer o clima de entendimento
necessário para que as partes
que iniciam o diálogo alcancem

o propósito desejado por todos
os colombianos”, disse Már-
quez, que se recusou a respon-
der às perguntas dos jornalistas
que aguardavam os negociado-
res no Palácio de Convenções de
Havana.

Não foi permitida a presença
da imprensa na reunião entre os
representantes da guerrilha e do
governo de Bogotá. De la Calle
não deu declarações em sua che-
gada ao local da negociação.

“Esse é um processo que tem
de ser sério, digno para as partes,
mas eficaz, realista. É fundamen-
tal a discrição”, disse o ex-vice-
presidente no domingo, após
aterrissar na capital cubana. Pou-
co antes, ainda na Colômbia, o
negociador-chefe do governo co-
lombiano havia afirmado que
“não haverá concessões de cará-
ter militar (por parte de Bogo-
tá), nem cessar-fogo, nem zonas
desmilitarizadas”, pois tréguas
anteriores significaram “vanta-
gens para a guerrilha que não po-
dem se repetir”.

Com o objetivo de retomar o
diálogo com os insurgentes, as
autoridades colombianas sus-
penderam o efeito de várias or-
dens de prisão contra os delega-
dos das Farc, consideradas uma
organização terrorista pelos Es-
tados Unidos e pela União Euro-
peia.

Os negociadores preveem que
o primeiro ciclo das novas con-
versações de paz deverá durar
dez dias, durante os quais os re-
presentantes discutirão a ques-
tão agrária da Colômbia, um dos
motivos fundamentais da insur-
gência no país latino-americano.
Está previsto que, durante as ma-
nhãs, as equipes trabalhem con-
juntamente e, de tarde, se reú-
nam separadamente.

Também participam das nego-
ciações representantes dos paí-
ses que facilitaram a retomada
do diálogo, Cuba e Noruega – on-
de as conversas de paz foram
anunciadas, há pouco mais de
um mês –, e das nações “acompa-
nhantes”, Venezuela e Chile.

Repercussão. A ex-congressis-
ta colombiana Piedad Córdoba,
que negociou a libertação de di-
versos reféns das Farc, qualifi-
cou como uma “demonstração
de boa vontade” o cessar-fogo
unilateral da guerrilha, postan-
do no Twitter que está “muito
satisfeita e feliz” em razão dessa
trégua.

O escritor peruano e Nobel de
Literatura Mario Vargas Llosa
disse esperar que a nova negocia-
ção traga a “paz definitiva”. / AFP,

REUTERS e EFE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




