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Washington retalia e declara persona
non grata embaixador boliviano

Choques deixam 8 mortos e Evo
adverte que ‘paciência tem limites’
Opositores entram em confronto em Pando com partidários do presidente, para quem rivais têm ‘atitudes terroristas’

CONFRONTO– Feridoschegamaohospital deCobija, emPando: opositoresepartidáriosdogovernoseenfrentaramduranteamadrugada

Veja vídeo e áudio da crise na Bolívia

Economia de
Santa Cruz já
sente efeitos
de conflitos
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Renata Miranda
ENVIADA ESPECIAL
SANTA CRUZ, BOLÍVIA

No dia mais violento da recente
ondadeprotestosnaBolívia,pe-
lo menos 8 partidários do presi-
dente Evo Morales morreram e
34ficaramferidosnumconfron-
to com opositores no Departa-
mento (Estado) de Pando, no
nortedopaís.Ochoque ocorreu
quando os governistas, quase
todos camponeses, tentaram
romper um bloqueio de estrada
promovido por partidários do
governador do departamento,
LeopoldoFernández,ferozopo-
sitor de Evo.

“Estamos falando de um ver-
dadeiro massacre que tem co-
mo responsável o governador
de Pando”, declarou o vice-mi-
nistrodeCoordenaçãodeMovi-
mentosSociais,SachaLlorenti,
ao confirmar a cifra de mortos.
Segundo Llorenti, outros 30
camponeses foram levados pe-
los opositores a Cobija, capital
departamental, e feitos “re-
féns” na sede do Comitê Cívico
de Pando.

Horas antes, Evo afirmou
queseugovernodefenderáade-
mocracia sem responder à vio-
lência, mas advertiu que “pa-
ciência tem limites”.

O aumento na violência ocor-
reunomesmodiaemqueaBolí-
via suspendeu por mais de seis
horaso envio de 50% das expor-
tações de gás natural para o
Brasil. A distribuição foi reto-
madaapósaempresaTransier-
ra – responsável pelo gasoduto
que transporta a maior parte
do produto para o País – trocar
uma válvula que havia sido fe-
chada por grupos opositores.
Por causa dos protestos, a dis-
tribuiçãodegásparaa Argenti-
na também foi prejudicada. A
oposição também tentou sabo-
tar o envio de gás para a região
do Altiplano, incluindo La Paz.
Mas, até a noite de ontem, ne-
nhuma fonte independente po-
dia confirmar se a tentativa ti-
nha sido bem-sucedida.

“O que começou como um
ataqueviolentocontraoEstado
está se transformando em um
violentoconflito internofomen-
tado pelos governadores regio-
nais”, afirmou o vice-ministro
doInterior,RubénGamarra,re-
ferindo-seàs mortes emPando.

Fontesdaoposição,noentan-
to, atribuíram as mortes em
Pando a partidários do governo
deEvo.“Estamos sendomassa-
crados porque a selva amazôni-
ca se converteu em um santuá-
rio de guerrilheiros”, afirmou
Ruddy Atiare, diretor nacional
dos seringueiros de Pando, que
faz oposição ao governo cen-
tral.

Num ato público em La Paz,
Evo acusou os opositores de
promoverem o “terrorismo” e
de buscarem “uma resposta ra-
dical” por parte de La Paz.

OministrodoInterior,Alfre-

do Rada, também acusou as re-
giões opositoras de utilizarem
uma“estratégia golpista”aoto-
marem diversos prédios públi-
cos em Santa Cruz.

O presidente do Comitê Pró-
Santa Cruz, Blanco Marinko-
vic, afirmou que a oposição de-
ve decidir nos próximos dias o
que fará a respeito dos mais de
dez prédios ocupados na cida-
de. Ele, porém, acusou o gover-
nodeinfiltrarmilitaresentreos
grupos de opositores para pro-
vocar violência.

Marinkovic também criti-
cou a decisão do governo boli-
viano de expulsar o embaixa-
dor americano, Philip Gold-
berg, do país (ler abaixo). “Se a
razão da expulsão foi ingerên-
cia, La Paz também terá de ex-
pulsaroembaixadorvenezuela-
no,poisaVenezuelaéopaís que
maissemetenosassuntosinter-
nos do país”, disse Marinkovic.
“Não concordamos com as
idéias que Evo herdou de Hugo
Chávez”, afirmou em referên-
cia ao que chama de “idéias an-
tiamericanas” defendidas pelo
presidente venezuelano.

Desde o começo da semana,
o clima em Santa Cruz é de
apreensão.Portemordaviolên-
cia,escolasdacidadesuspende-
ram as aulas ontem e hoje. ●

†Mais informações no
Caderno de Economia

SANTA CRUZ, BOLÍVIA

Como conseqüência dos blo-
queios de estradas bolivianas,
intensificavam-se ontem os si-
nais de escassez de alimentos e
gás de cozinha em Santa Cruz.
“Tive de ficar a manhã inteira
numa fila para comprar gás”,
disse Juana Mari Paredes, do-
na de um mercado no centro da
cidade. “O pior é que depois de
três horas, só me venderam um
botijão e porque disseram que
havia começado um raciona-
mento.”

Desde de a meia-noite de on-
tem, partidários do presidente
boliviano, Evo Morales, tam-
bém começaram a bloquear ro-
tas de acesso a Santa Cruz. A
medida foi tomada em retalia-
çãoaosviolentosprotestospro-
movidospormembrosdaoposi-
ção no departamento.

De acordo com o jornal de
SantaCruz El Deber,oabasteci-
mento de frutas também está
prejudicado. Dos 30 caminhões
que normalmente abastecem o
principal mercado da cidade,
apenasseisconseguiramentre-
gar o produto na região. “Falta
tudo e amanhã (hoje) corremos
o risco de não receber nada por
causa dos protestos”, disse
uma vendedora de frutas, que
não quis se identificar.

Outrareclamaçãodapopula-
ção é sobre a falta de gasolina e
óleo diesel. Segundo motoris-
tas de táxi de Santa Cruz, os
combustíveis estão em falta na
cidade. No entanto, a reporta-
gemdo Estado nãoregistrou fi-
laemnenhumpostodeabasteci-
mento e a venda de combustí-
veis parecia normal.

O presidente da Câmara de
Comércio Bolívia-Brasil em
Santa Cruz, Hugo Añez, afir-
mou que, daqui para frente, a
escassez de produtos deve pio-
rar. “Esses protestos estão es-
tragando o comércio entre nós
eosbrasileiros”,disseAñez.Pa-
ra ele, o presidente brasileiro,
Luis Inácio Lula da Silva, deve
tentar solucionar o impasse.
“Lula precisa precisa pressio-
nar Evopara resolversuas dife-
rençascom aoposiçãopara que
o problema não se alongue.”

Manifestantes que bloquea-
vam o acesso ao Aeroporto In-
ternacional de Viru-Viru admi-
tiam que os protestos podem
atrapalharprincipalmenteare-
gião, além do restante do país.
“Sabemosqueoqueestamosfa-
zendoéprejudicialparaapopu-
lação, mas é a única maneira de
pressionar o governo para que
respeite os direitos do povo”,
afirmou Alberto Arteaga, um
dos opositores que participa-
vam do bloqueio. “O comércio
está sofrendo, mas depois San-
ta Cruz se recuperará”, disse
Martín Hurtado, outro dos ma-
nifestantes.

AoposiçãoaEvoexigearesti-
tuição de um imposto sobre os
hidrocarbonetos (gás e petró-
leo)queerarepassadoaogover-
no local, mas foi confiscado por
La Paz para a criação de uma
pensãoparaidosos.Alémdisso,
os opositores querem o reco-
nhecimentodasautonomiasde-
partamentais e afirmam ser
contraoprojetodenovaConsti-
tuição – aprovado pelo governo
no ano passado. ● R.M.

CAOS NA BOLÍVIA q Diasangrento

McCaineObama
lembramvítimasde11/9
Candidatoscomparecemjuntosa
eventoquehomenageoumortos
nosatentadosdeNYqPÁG.17

Patrícia Campos Mello
CORRESPONDENTE
WASHINGTON

Emrespostaaogovernobolivia-
no, Washington declarou on-
tem o embaixador da Bolívia
nos EUA, Gustavo Guzmán,
persona non grata. Na quarta-
feira, o presidente boliviano,

Evo Morales, declarou persona
non grata o embaixador ameri-
cano na Bolívia, Philip Gold-
berg, que recebeu o prazo de
até 72 horas para deixar o país.

O governo americano afir-
mou ontem que Evo cometeu
“um erro grave que prejudicou
seriamente a relação bilateral”
entre a Bolívia e os EUA. Sean

McCormack, porta-voz do De-
partamento de Estado, lem-
brou que os EUA são o país que
mais fornece assistência para
desenvolvimento à Bolívia, o
maior mercado de exportações
bolivianas e o maior provedor
deajudaparaocombateaotráfi-
co de drogas. “Lamentamos
que o presidente tenha escolhi-

doessecaminho.Issoprejudica-
rá os interesses dos dois países,
solapará as operações de com-
bate ao tráfico de drogas e terá
sérias implicações regionais.”

Segundo o Departamento de
Estado, a “medida injustifica-
da” foi tomada após La Paz não
ter reagido às ameaças contra
asoperaçõesdecombateaonar-
cotráficoem Chapare,que leva-
ram à retirada de agentes da
DEA (agência antidrogas ame-
ricana). Os EUA dizem que as
acusações contra Goldberg
“não têm fundamento”.

AreaçãodoCongressoameri-

canofoi maisdura, com pedi-
dosderevisãodetodaapolíti-
capara aBolívia. EliotEngel,
líderdoSubcomitêdeHemis-
fério Ocidental da Câmara,
afirmouqueEvo“foilongede-
mais”. “Todos nós em Wa-
shington estávamos tentan-
do ser comedidos ao respon-
der às ofensas do presidente
EvocontraoembaixadorGol-
dbergetudooqueéamerica-
no.Mas desta vez Evo foi lon-
ge demais”, disse Engel. “O
tratamento ao nosso embai-
xador é vergonhoso e se tra-
ta de uma provocação.” ●
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