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Em sua primeira viagem oficial, Santos diz que não precisa da intermediação de Lula com as
Farc ou com a Venezuela

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, afirmou ontem que deu ao presidente Hugo
Chávez "o benefício da dúvida" e acredita que o líder venezuelano vá agir contra os
acampamentos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em seu território.
"Chávez disse 11 vezes que não permitiria a presença de grupos terroristas em seu território,
e nós queremos acreditar nele", disse Santos ao Estado. A viagem ao Brasil é a primeira visita
oficial de Santos a um governo estrangeiro. Abaixo, trechos da entrevista:

O que o governo colombiano vai fazer em relação aos acampamentos das Farc em território
venezuelano, que foram denunciados pelo ex-presidente Álvaro Uribe na OEA?

Estamos em um processo com presidente Chávez para normalizar relações. Há cinco grupos,
um deles dedicado à segurança, e estamos pondo em marcha em procedimentos para abordar
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esse tipo de tema. Os ministros de Defesa se reuniram, e vão coordenar com os
comandantes militares dos dois países, coisa que não se faz há muito tempo.

Chávez se comprometeu a tirar as Farc da Venezuela?

Ele disse 11 vezes que não permitiria a presença de grupos terroristas em seu território, e nós
queremos acreditar nele.

São mais convincentes as promessas de Chávez desta vez?

Não sei se desta vez ou não, mas eu quero acreditar no presidente Chávez, dar a ele o
benefício da dúvida e por isso estamos restabelecendo as relações.

O sr. afirmou que não vai negociar com as Farc até que eles libertem os sequestrados e
deponham armas. Qual é o seu plano na guerra contra a guerrilha, muda alguma coisa?

Não muda, continuamos com pressão militar, mais forte. As Farc estão cada vez mais
alienadas da população, têm 98% de sentimento negativo da população, então politicamente
já estão derrotados e militarmente estão cada vez mais fracos.

Qual é a organização mais adequada para tratar de temas regionais, OEA ou Unasul?

Nós não fazemos comparações, ambas são importantes. Somos parte da OEA, e quando
começamos na Unasul dissemos que isso de nenhuma forma era excludente.

Em relação às Farc, o que poderia fazer o governo brasileiro para ajudar?
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Nada. Por enquanto é um problema nosso, colombiano. Se quisermos ajuda do Brasil,
pediremos. Neste momento, queremos respeito à nossa soberania, que é o que o Brasil vem
fazendo, e agradecemos muito.

E a Venezuela?

Nada. Nem a Venezuela, nem os Estados Unidos, nem a Europa. É um problema de
colombianos, entre colombianos.

O assessor internacional da Presidência, Marco Aurélio Garcia, disse hoje que o Brasil não
classificará as Farc como organização terrorista, porque o País não é uma "agência de
classificação". O governo colombiano gostaria que Brasil fosse mais enérgico?

Hoje o presidente Lula, em seu discurso, foi bastante claro: nem o Brasil nem outro país vão
permitir a coabitação com os grupos terroristas. Alguns consideram as Farc terroristas, outros
não. Cada país tem sua maneira. O importante é que o Brasil e todos os países colaborem na
luta contra o terrorismo.

Para o sr. não é essencial que o governo brasileiro diga que as Farc são uma organização
terrorista?

Essa é uma coisa que depende do Brasil, não depende de nós.

QUEM É

Juan Manuel Santos assumiu a presidência da Colômbia no dia 7, depois de ter sido eleito
com 68,9% dos votos. Ele foi ministro da Defesa no governo anterior, de Álvaro Uribe, num
período marcado por uma dura ofensiva contra as Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Farc) e por atritos com países vizinhos, principalmente Venezuela e Equador.
Santos, que é formado em economia e administração, também foi ministro de Comércio
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Exterior em 1991 e sua família é dona do jornal "El Tiempo".

Fonte: O Estado de S. Paulo - Patrícia Campos Mello
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