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O SR.  DÉCIO LIMA  (PT-SC.  Sem revisão  do  orador.)  -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.

Deputados, na condição Parlamentar e de membro da Comissão de Relações Exteriores,

não poderia deixar de externar minha preocupação com os últimos fatos ocorridos na

América Latina, envolvendo Colômbia e Equador.

Primeiramente, gostaria de fazer uma retrospectiva da história, e para isso usarei de

algumas das palavras do filósofo  Yuri  Martins Fontes, que  em 2004 escreveu à

revista Reportagem.

Em 27  de  maio  de  1964,  dezenas  de  milhares  de  soldados  foram  enviados  para  o

povoado  de  Marquetália,  na  Colômbia,  para  reprimir  48  camponeses  comunistas

rebelados que tinham se refugiado nas selvas e nas montanhas. Foi nesse dia que se

fundou a maior e mais antiga guerrilha da América, as Forças Armadas Revolucionárias

da Colômbia - FARC, e em 40 e poucos anos, aquela meia centena de revoltosos se

transformou em um grupo político armado com quase 30 mil homens, agindo em todo o

território colombiano. E em um contexto de repressão total, os camponeses passam a

pregar a luta pelo poder político para todo o povo.

Com a intervenção estadunidense batizada de Plano Colômbia, as possibilidades de paz

no país tornaram-se muito distantes. Após várias tentativas de negociações, o Presidente

Uribe, ligado à elites agrárias e íntimo aliado do grande Império do Norte,  buscou,  e

busca,  no  confronto  sangrento  a  solução  para  exterminar  os  grupos  revolucionários

comunistas,  sem atentar  para  a  triste  realidade  social  do  país.  No  interior  da  nação

andina, predomina o medo. Foram efetuadas, com freqüência, emboscadas e genocídios

em estradas e povoados rurais por milícias paramilitares. E, apesar da violência destes

grupos fascistas, ao final de 2003, Uribe fechou um acordo bastante suspeito, rendição e

anistia,  com o maior grupo paramilitar  do país,  as Autodefesas Unidas da Colômbia -

AUC, que possuía cerca de 5 mil mercenários. Dizem, nobres colegas, que os soldados

deste grupo são os mesmo do exército de Uribe, disfarçados apenas por um broche com

a insígnia da AUC, e nem sequer se dão o trabalho de mudar de uniforme. Desta forma, o



Governo fica mais à vontade para executar tarefas pouco populares, como o massacre de

povoados inteiros e a eliminação se supostos  amigos dos guerrilheiros.  O acordo de

anistia total aos paramilitares parece referendar não apenas esta estranha ligação com o

exército regular, mas também as acusações que ligam Uribe diretamente ao comando

destes mercenários de extrema direita.

Com o forte apoio econômico-militar dos Estados Unidos da América e a propaganda

massiva que classifica as FARC como participante do eixo do mal perante a simplória

opinião pública, as táticas de guerra ficaram mais abertas e agressivas.

Além dos paramilitares e do exército, há também o problema dos bandoleiros, quadrilhas

armadas que se aproveitam do conflito generalizador para efetuar assaltos nas ermas

cidades  da  Colômbia.  Isto  tudo  dificulta  o  deslocamento,  a  estadia  e  a  conseqüente

obtenção  de  notícias  acerca  da  realidade  atual.  Ainda  que  possamos  conhecer  algo

através dos jornais, em geral as informações que nos chegam são parciais e superficiais,

já que estão comprometidas ideologicamente com os detentores do grande capital  do

país, como se passa em geral com a grande imprensa suja, que não trata dos motivos

que levam um povo à insurgência. 

Após  o  11  de  setembro,  qualquer  contestação  ao  regime  fundamentalista  neoliberal

passou a ser vista como grave afronta, como terrorismo, ficando assim mais fácil vender a

imagem do "bom colonizador" que bombardeia, invade e assassina em nome do deus

correto.

No início de 2004, em nome da suposta erradicação do plantio de coca, o Plano Patriota,

semelhante ao anterior,  porém reforçado com alguns bilhões de dólares, consistiu em

uma intervenção militar  ostensiva em pleno coração da Amazônia sul-americana, com

claros  fins  políticos,  econômicos  e  territoriais.  A região  é  abastada  em água potável,

petróleo, minérios preciosos e grande biodiversidade, entre outras riquezas.

O Governo  oficial  colombiano  é  apoiado  pelos  Estados  Unidos  com armas,  dinheiro,

helicópteros, treinamento militar e até mesmo como o despejo de substâncias químicas

nas selvas do país, regiões onde se ocultam os guerrilheiros. Vale dizer, Sr. Presidente,

que esses rios contaminados nascem nos Andes e vêm desaguar na Amazônia brasileira.

Grande parte dos guerrilheiros farianos é composta de camponeses pobres, cuja miséria

lhes levou às fileiras rebeldes.  Outros,  com mais formação,  vêem nas FARC a única

chance de mudanças políticas no país. Estes preparam-se para os cargos de comando.

A ligação  das  FARC  com  o  narcotráfico  é  absurda,  as  FARC  não  têm  cultivo,  não

negociam com o narcotráfico, não vendem favores aos narcotraficantes. Subsistem da

economia do país, apesar da campanha encabeçada pelos Estados Unidos.



No dia 1º de março deste ano, o Presidente Álvaro Uribe, autorizou um massacre em solo

equatoriano, matando 17 integrantes das FARC, entre eles o número 2 da guerrilha, Raúl

Reys.  A  ação  do  Governo  colombiano  ocorreu  num  momento  em  que  as  FARC

negociavam a libertação de reféns e uma saída humanitária para o conflito que se arrasta

há anos no país. 

É extremamente preocupante que o Governo da Colômbia seja instrumento da política

expansionista e belicista do Governo Bush. A violação do território equatoriano por meio

de  bombardeios,  desembarque  de  tropas  e  recolhimento  de  corpos  como  troféu  de

guerra, é clara e nos salta aos olhos.

O ato do Governo de Uribe foi classificado pela Organização dos Estado Americanos -

OEA como uma violação  à  soberania  do  Equador,  e  a  resposta  colombiana  foi  uma

acusação de ligação do Equador e da Venezuela com a guerrilha,  e isso resultou no

rompimento das relações diplomáticas com a Nicarágua. O Presidente Daniel Ortega se

solidarizou com o Equador e rompeu com a política terrorista praticada pelo Governo de

Álvaro Uribe e afirmou que seu país também é alvo de violações de território por parte da

Colômbia.

Daniel Ortega ainda afirma que Álvaro Uribe sabia que as FARC iriam libertar um grupo

de 12 reféns, entre eles a ex-candidata presidencial colombiana, Íngrid Betancourt, agora

em  março,  e  utilizou  esses  contatos  para  montar  essa  armadilha  e  fazer  o  mundo

acreditar que se tratava de contatos políticos e de apoio às FARC, para ocultar sua ação

injustificável. Na mesma semana em que tudo isso aconteceu, o Senador Arthur Virgílio

lançou a suspeita de que o Governo brasileiro estaria fornecendo à Venezuela uma carga

de 31,5 toneladas de armas de fogo fabricadas no Brasil. Agora, por favor nobres colegas,

percebam o absurdo de tudo isso. O Brasil sempre foi e continua sendo um país de índole

pacifista, e a denúncia do nobre Senador sequer faz sentido. Uma entidade que leva o

nome de World-Check foi a fonte dessa informação absurda. No mesmo dia, o Ministro da

Defesa,  Nelson  Jobim,  foi  ao  Senado  desmentir  a  acusação  e  comprovou  que  o

acontecido foi um transporte de revólveres da marca Taurus para um importador do país

vizinho.  Isso tudo se deu dentro da legalidade e contou com as autorizações oficiais

devidas. É lamentável que o Senador ainda não saiba que não se pode lançar suspeitas

de atos escusos do Governo, assim ao acaso, sem a menor responsabilidade, ainda mais

quando estamos vivendo momentos de tensão na América Latina.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
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