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Dupla ação?
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Apesar de ser considera-
da ilegal nos regula-
mentos internacio-

nais, a folha de coca na Bolívia
tem muitas utilidades conven-
cionais. Mascar a folha e beber
o chá feito com ela são um cos-
tume e produtos como poma-
das para tratar doenças como
artrite são comuns. O gover-
no,compequenasempresaslo-
cais, tem buscado nos últimos

mesesmeios paraexpandiromer-
cado legal da folha de coca e fabri-
car produtos à base de coca para
exportar. Até uma pasta de dente
está entre eles.

Dionisio Nuñez, vice-minis-
tro boliviano para essa área, diz
que a inclusão de folhas de coca
em novos produtos é parte fun-
damental de um plano do gover-
noparacoibirotráfico.“Podería-
mos usar mais folhas de coca em
produtos industrializados que
não causam danos e haveria me-
nos coca para o tráfico de dro-

ga”, argumenta.
A coca é cultivada há milhares

de anos nos Andes, onde tem
usos religiosos, além de medici-
nais. Mas a folha também é pro-
cessada e transformada em co-
caína e crack, fato que tornou
sua plantação alvo de operações
dos EUA há décadas.

A industrialização financiada
pelo governo segue lentamente.
Uma fábrica na região de Chapa-
re, que deverá produzir doces,
licores e bolachas à base de coca,
ainda não está funcionando.

Uma segunda, em La Paz, deve-
rá iniciar a produção este ano.

Nasemana passada,20 peque-
nosempresáriosreuniram-sepa-
ra discutir os desafios de indus-
trializar a folha. Alguns produ-
zem mercadorias como chá em
saquinhos e xaropes medicinais
há décadas, ao passo que outros
começaram recentemente a fa-
bricarbebidas energéticas, bola-
chas e a pasta de dente, incenti-
vados pelo governo. Muitos es-
peram que a iniciativa do presi-
dente Evo Morales, um ex-plan-
tador da folha de coca, leve seus
produtos a mercados dos países
vizinhos e até da Europa.

A Bolívia tem 10 milhões de
habitantes.A exportação de pro-
dutos de coca é proibida pela
Convenção das Nações Unidas
de 1961 sobre narcóticos, salvo
se os produtos contiverem me-

nos de 1% de alcaloide. Nesse as-
pecto, existe outro desafio para
aexportação: serianecessário fa-
zer análise nutricional, estudos
sobre alcaloides e digestão hu-

mana e uma avaliação da
quantidadedealcaloide deco-
caína nos produtos comer-
ciais. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
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CIDADE DA GUATEMALA

Os governos da Venezuela e
dos Estados Unidos ensaiaram
ontem uma rara aproximação
diplomática depois de Caracas
ter libertado um cineasta ameri-
cano preso desde abril, sob a
acusação de espionagem. Ho-
ras depois de Timothy Hallet
Tracy embarcar para Miami, o
secretário de Estado america-
no, John Kerry, reuniu-se com o
chanceler venezuelano, Elías

Jaua. Os dois teriam concorda-
do em manter relações mais
construtivas.

“Concordamos em encon-
trar maneiras de forjar relações
mais positivas entre nossos paí-
ses”, disse Kerry na Cidade da
Guatemala, onde os dois partici-
pam da Assembleia-Geral da Or-
ganização dos Estados America-
nos (OEA). “A libertação de
Tracy foi um avanço positivo
nesse sentido”, disse.

A reunião foi marcada a pedi-
do da diplomacia venezuelana.
Fontes do Departamento de Es-
tado disseram à Reuters que
Kerry tinha a esperança, mas
não a certeza, de que a liberta-
ção de Tracy seria um indício de
que Caracas busca uma reapro-
ximação.

O encontro entre os chance-
leres foi o primeiro em nível mi-
nisterial entre os dois países.
Washington ainda não reconhe-
ceu a controvertida vitória do
presidente Nicolás Maduro so-
bre o opositor Henrique Capri-

les, por uma vantagem de 1,5
ponto porcentual, nas eleições
de 14 de abril. Em março, horas
antes da morte de Chávez, Ma-
duro, então presidente interi-
no, que já tinha acusado Wa-
shington de ter provocado o

câncer do líder bolivariano, ex-
pulsou dois adidos militares da
Embaixada dos Estados Unidos
em Caracas.

Na terça-feira, Maduro elo-
giou o agendamento da reunião
entre seu ministro e Kerry. “Se-

rá uma reunião interessante.
Vai permitir a transmissão dire-
ta ao governo do presidente
(dos EUA, Barack) Obama da vi-
são que o governo da Venezuela
possui a respeito das relações”,
disse.

O governo americano tem se
mostrado disposto a colaborar
com a Venezuela, em especial
em áreas como contraterroris-
mo e narcotráfico, mas mostra
ressalvas quanto à lisura do pro-
cesso eleitoral e pede que reivin-
dicações da oposição sejam acei-
tas. As relações diplomáticas en-
tre os dois países estão suspen-
sas desde 2010.

Cineasta. Tracy foi detido du-
rante a eleição de Nicolás Madu-
ro sob a acusação de trabalhar
como espião para o governo
americano e de assessorar estu-
dantes ligados à oposição com
meios para desestabilizar o
país. Tracy embarcou ontem pa-
ra Miami após quase dois meses
de prisão em Caracas. Seu advo-
gado, Daniel Rosales, afirmou
que o caso foi arquivado./

REUTERS e EFE

Venezuela e EUA
ensaiam retomada
de laços diplomáticos
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Campanha. Evo defende uso da folha em vários produtos

CONTRA O NARCOTRÁFICO,
UM CREME DENTAL DE COCA
Bolívia defende produtos derivados da folha para frear o uso ilegal da planta

Distensão. Kerry e Jaua reúnem-se na Guatemala; libertação de cineasta foi passo positivo

Kerry reúne-se com Jaua
durante cúpula da OEA
na Guatemala e promete
relações construtivas
com bolivarianos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.
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