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Interrupção da venda prejudicaria a economia venezuelana, já que Caracas exporta 65% de
sua produção para os americanos; presidente cancela visita a Cuba e diz temer ataque militar
da Colômbia, com quem rompeu relações na quinta-feira.

CARACAS. O presidente venezuelano, Hugo Chávez, ameaçou ontem cortar o fornecimento
de petróleo venezuelano para os EUA caso a Colômbia ataque a Venezuela. A ameaça é
consequência da tensão crescente que levou ao rompimento das relações diplomáticas entre
os dois vizinhos, na quinta-feira, e mais uma resposta de Chávez às acusações feitas por
Bogotá de que Caracas esconde guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Farc).

"Se houver qualquer agressão armada contra a Venezuela, vinda do território colombiano ou
de qualquer outro lugar, causado pelo império ianque, suspenderemos os carregamentos de
petróleo aos EUA, mesmo que tenhamos de comer pedra aqui", afirmou Chávez. "Não
mandaremos uma gota mais para as refinarias dos EUA."
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Cerca de 15% do petróleo importado pelos EUA vem da Venezuela. Um corte abrupto no
fornecimento, no entanto, atingiria também gravemente a economia venezuelana. Caracas
vende envia 1,5 milhão de barris por dia para os americanos - cerca de 65% de sua produção.

Temendo a possibilidade de uma "agressão armada contra o país", Chávez cancelou ontem
sua viagem a Cuba. Ele chegaria ontem a Havana e participaria da festa de comemoração do
assalto ao Quartel Moncada, em 1953, considerado o início da luta armada que culminou na
Revolução Cubana.

Gestos. Ontem, o presidente venezuelano disse que, para normalizar as relações com a
Colômbia, ele espera "sinais claros e inequívocos" de Juan Manuel Santos, presidente
colombiano eleito, que assumirá o poder no dia 7. Hoje, o secretário-geral da União de Nações
Sul-Americanas (Unasul), o ex-presidente argentino Néstor Kirchner, discutirá a questão em
uma reunião com Santos, em Buenos Aires.

As relações entre os dois países começaram a se deteriorar em 2004, após Rodrigo Granda, o
"chanceler das Farc", ter sido sequestrado em Caracas e, dias depois, aparecido sob custódia
de autoridades colombianas.

A situação se agravou em 2008, após o bombardeio a um acampamento das Farc em território
equatoriano, que matou Raúl Reyes, o número 2 da guerrilha. Em 2009, Chávez congelou as
relações bilaterais após o anúncio de que Bogotá cederia bases militares para os EUA. Apesar
dos atritos constantes, o rompimento de laços diplomáticas não ocorria desde 1906.

Em entrevista ao jornal El Tiempo, de Bogotá, o presidente colombiano, Álvaro Uribe,
defendeu o ataque contra Reyes. "O bombardeio foi um ato de necessidade para defender o
povo colombiano, mas não é o mais aconselhável."

Uribe voltou a atacar Chávez e disse que é inexplicável que guerrilheiros continuem livres em
território venezuelano. "Eu não entendo porquê, existindo tanta clareza nas normas do direito
internacional, esses terroristas ainda não tenham sido capturados."
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Muitos analistas políticos veem a disputa da Venezuela com a Colômbia como uma forma de
Chávez desviar a atenção da população para os graves problemas do país a dois meses das
eleições legislativas, consideradas cruciais para seu projeto bolivariano.

Tensão. No fim de semana, a tensão cresceu também entre a Colômbia e outros países
bolivarianos, como Equador e Bolívia. O presidente boliviano, Evo Morales, chamou Uribe de
"lacaio do imperialismo". Já o equatoriano Rafael Correa preferiu culpar pela crise o
secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, que não teria atendido a um pedido de Quito
para adiar a reunião do Conselho Permanente da organização, na quinta-feira, quando a
Colômbia apresentou as denúncias contra a Venezuela.

Insulza negou ter responsabilidade pelo conflito e garantiu que não tinha como adiar a reunião.
Ele afirmou que só atuará como mediado caso tanto Colômbia quanto Venezuela peçam.
Entretanto, uma investigação internacional, comandada pela OEA, para verificar a presença de
guerrilheiros em território venezuelano, só sairia do papel com a autorização de Caracas, o
que parece pouco provável. /

Lugar comum
Dezembro de 2002
Primeira grave ameaça de corte do fornecimento de petróleo aos EUA ocorre durante a greve
geral, após o fracassado golpe de Estado de abril de 2002.

Fevereiro de 2006
Após a expulsão de um agente venezuelano dos EUA, presidente volta a ameaçar cortar o
fornecimento de petróleo aos americanos.

Dezembro de 2007
Chávez promete cortar abastecimento dos EUA se oposição venezuelana, que seria
supostamente apoiada por Washington, ameaçar a realização de seu referendo constitucional.
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Fevereiro de 2008
Chávez ameaça cortar a exportação de petróleo aos EUA depois de a empresa americana
Exxon-Mobil exigir na Justiça o pagamento de uma compensação após sua saída de um
consórcio de exploração de petróleo no país.

Fonte: Reuters, Ap, Efe e Afp - O Estado de S.Paulo
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