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Internacional Tailândia
Exército consolida
golpe dois dias depois
de lei marcial. Pág. A10

● O ESTADO NA COLÔMBIA

Embora a campanha eleitoral na Co-
lômbia formalmente tenha se encer-
rado no último fim de semana, ela se-

gue de maneira disfarçada em dois casos
que envolvem políticos e denúncias de es-
pionagem.

O capítulo de mais repercussão no noti-
ciário local foi a declaração do presidente

colombiano, Juan Manuel Santos, na quar-
ta-feira, de que pretende pedir a extradição
de María Pilar Hurtado, chefe do extinto
Departamento Administrativo de Seguran-
ça durante o governo do ex-presidente Álva-
ro Uribe.

Envolvida em denúncias de espionagem
que ameaçaram atingir Uribe, ela alegou
perseguição política do atual governo para
pedir asilo político ao Panamá. Sua distân-
cia da Justiça colombiana até agora tranqui-
lizava o uribismo.

Santos aproveitou uma declaração do go-
verno panamenho de que a extradição de
María era possível para acuar Uribe. Deu

uma entrevista diante de um painel onde se
lia “Santos presidente”, afirmando que pe-
dirá a extradição, dada como certa por espe-
cialistas. Ontem, Uribe reagiu timidamen-
te, dizendo que “não deveria se usar o caso
eleitoralmente”.

Outro caso que teve avanço ontem foi o
do vídeo que liga o candidato de Uribe e pro-
vável rival de Santos no segundo turno, Ós-
car Iván Zuluaga, a um hacker que tentava
vender segredos sobre a negociação com as
Forças Armadas Revolucionárias da Colôm-
bia (Farc), mantida em Havana desde 2012.
O hacker Andrés Sepúlveda está preso des-
de o dia 6.

O autor do vídeo, o espanhol Rafael Re-
vert, o entregou à polícia no domingo e
reafirmou na quarta-feira que ele era au-
têntico.

Ontem, como havia prometido, Zuluaga
levou à Procuradoria-Geral “provas” de que
se trata de uma montagem.

É provável que a perícia não tenha tempo
de dar um parecer definitivo até a eleição
de domingo, mas o resultado técnico pauta-
rá parte da campanha do provável segundo
turno.

✽

É SUBEDITOR DE INTERNACIONAL

CARACAS

O governo venezuelano poderá
incluir quantos canais desejar
nas grades de serviço das opera-
doras de TV por assinatura. A
medida que permite a inclusão
compulsória foi publicada na
Gazeta Oficial de terça-feira e
estabelece novas normas aos
serviços de Produção Nacional
Audiovisual (PNA).

Com a aprovação, o governo

do presidente Nicolás Maduro
consegue aumentar sua partici-
pação na programação das TVs
a cabo, como fez ao aprovar a
inclusão do canal das Forças Ar-
madas nas grades.

A medida substitui uma nor-
ma de 2009 que estipulava que
as operadoras de TV por assina-
tura deveriam incluir em seus
pacotes básicos 12% dos canais
oferecidos pelo governo. Para
cumprir a meta, as operadores

podiam incluir um canal que
fosse solicitado por pelo menos
10% dos assinantes.

Segundo o jornal El Universal,
a nova medida mudou essa por-
centagem para 8%, mas elimi-
nou a possibilidade de optar
por um canal escolhido por assi-
nantes. O Artigo 15 estabelece
que as operadoras devem garan-
tir “acesso gratuito aos serviços
de produção nacional que se-
jam do interesse ou tenham par-
ticipação do Estado” sem que
eles sejam contabilizados na co-
ta de 8%. Com isso, é possível
que canais atualmente disponí-
veis nos pacotes das operado-
ras sejam excluídos para dar lu-
gar a canais determinados pelo
governo.

Ficou determinado também
que as operadoras precisarão
ter uma autorização concedida
pela Comissão Nacional de Te-
lecomunicações (Conatel). As
permissões não poderão ser me-
nores do que dois anos ou ultra-
passar cinco anos, podendo ser
renovada.

Aluguel. À noite, Maduro fir-
mou uma nova lei sobre alu-
gueis comerciais. A nova legisla-
ção, que entra hoje em vigor,
obriga inquilinos e proprietá-
rios a negociar um “preço jus-
to” por meio de uma “junta ad-
ministrativa”. Uma superinten-
dência do governo só interferi-
rá em casos de conflitos. /

REUTERS e AP

✽

CENÁRIO: Rodrigo Cavalheiro

Caracas poderá intervir mais em TVs a cabo

Parentes de colombianos ainda reféns
queixam-se do abandono de Bogotá

RODRIGO ANTUNES CAVALHEIRO/ESTADAO

Uma campanha
disfarçada
na reta final

Longo
cativeiro.
Ismael
Márquez, pai
de Enrique
Márquez,
que foi
sequestrado
há 15 anos
pelas Farc

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / BOGOTÁ

No quarto de Enrique Már-
quez “Kike” Díaz, advogado
de 45 anos, há um aparelho de
som 3 em 1 preto brilhando co-
mo novo. Ao lado do toca-dis-
cos, estão fitas k-7 e alguns
LPs de cantores colombianos
do anos 90. Kike foi levado
por guerrilheiros em 10 de fe-
vereiro de 1999, quando na
Colômbia havia 3 mil seques-
tros por ano e o drama dos re-
féns era “o tema” de seguran-
ça pública no país.

A redução drástica desse tipo
de crime – em 2013 foram 292,
apenas 32 pela guerrilha –, para-
doxalmente, golpeou a esperan-
ça dos parentes dos cativos. As
campanhas contra sequestro
minguaram. Predominam nas
rádios e nas TVs o estímulo à
deserção e reinserção dos inte-
grantes das Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia
(Farc). Os candidatos na elei-
ção de domingo mencionam o
tema depois de outros pontos
na negociação de paz em vigor
desde setembro de 2012.

“Com menos sequestros, as
pessoas esqueceram dos se-
questrados. Esta é uma queixa
dos parentes”, diz Ismael Enri-
que Márquez Correal, pai de Ki-
ke e presidente da Associação
Nacional de Sequestrados e De-
saparecidos.

Aos 78 anos, ele comanda as
reuniões com dezenas de famí-
lias na mesma situação. Há pelo
menos 13 mil sequestrados ou
desaparecidos registrados hoje
– segundo as Farc, nenhum em
seu poder. Kike foi capturado

no centro de Bogotá aos 32
anos. Era um dos diretores de
uma cooperativa de crédito em
que as Farc tinham depósitos

em nome de testas de ferro. Na
primeira semana apos o seques-
tro, a família manteve contato
por telefone com a guerrilha,
que impôs uma condição para
sua liberação: que o gerente da
cooperativa negociasse a “devo-
lução” do dinheiro. “Acredita-
mos que ele trabalhe a força pa-
ra as Farc, que tem uma equipe
de engenheiros, advogados e
mão de obra qualificada”, afir-
ma Ismael.

Durante 14 anos, o quarto de
Kike permaneceu intocado. Há
7 meses, Ismael e a mulher dei-
xaram o apartamento com três

suítes, para morar na periferia
de Bogotá. Ismael teve um infar-
to, que ele credita ao estresse
dos 15 anos durante os quais o
filho ficou preso, e gastou as
economias no tratamento.

Na nova casa, Kike continua
tendo um quarto com as coisas
de que gosta mais. O 3 em 1, en-
tre elas. “Tenho certeza de que
ele está vivo. Pelo menos meu
coração tem”, diz a mãe, Ama-
lia, que limpa e organizar sema-
nalmente o lugar.

Nos últimos 15 anos, Ismael
acompanhou as mudanças de tá-
tica no combate à guerrilha. Lo-

go após o sequestro do filho, o
governo colocou como meta a
liberação de oito reféns, Kike en-
tre eles. Um mediador recebeu
autorização para ir às prisões e
negociar informações em troca
de privilégios, como banho de
sol prolongado e melhor alimen-
tação. Não houve resultado.

O governo de Alvaro Uribe
(2002-2010) será lembrado pe-
los ataques-surpresa em busca
de líderes da guerrilha. Na épo-
ca, Ismael diz ter sofrido com a
possibilidade de o filho ser mor-
to como mais um guerrilheiro,
já que havia relatos de que usa-

va uniforme. “Era uma estraté-
gia radical, mas estavam tentan-
do algo. Agora, vemos que os
projetos com desaparecidos lo-
go são abandonados.”

Ele cita uma iniciativa nos
moldes das Mães da Praça de
Maio, que logo foi abandonada
“porque ninguém dava bola”.
Os “gols pela paz”, em que joga-
dores comemoravam mostran-
do fotos de sequestrados sob a
camiseta, também “saíram de
moda”. “A verdade é que há re-
féns de primeira e segunda clas-
se. O esforço para libertar políti-
cos e membros do Exército é
maior”, reclama.

“É uma questão de política
de governo, que passou a ter ou-
tras prioridades. As Farc por
compromisso, e outros grupos
armados por outras razoes, dei-
xaram de depender dos seques-
tros. Elas se sustentam do nar-
cotráfico, contrabando e extor-
sões”, afirma o cientista políti-
co Alejo Vargas, da Universida-
de Nacional da Colômbia.

Um levantamento do gover-
no colombiano, de 2003, indica
que os pedidos de resgate varia-
vam entre 140 e 160 milhões de
pesos, o que rendeu à guerrilha
cerca de 88 bilhões de pesos na-
quele ano. No total, estima-se
que as Farc conseguiram US$
620 milhões com esse tipo de
crime.

Os últimos a insistir no tema
dos sequestrados parecem ser
os programas de rádio que en-
viam mensagens a sequestrado-
res e vítimas. O mais conhecido
é o Las Voces del Sequestro, condu-
zido por Herbin Hoyos, aos sá-
bados, há 20 anos. Por atacar es-
se tipo de crime, Hoyos foi víti-
ma dele em 1994. “As Farc entra-
ram no meu estúdio e me leva-
ram. Fiquei no cativeiro por 17
dias. Senti o que as pessoas para
quem acredito que falo sentem.
Por isso, continuo falando de Ki-
ke e de outros”, diz.

Menos atenção. Diminuição do número de sequestros teria desestimulado o governo a combater esse tipo de crime com o mesmo
vigor com que fazia nas décadas passadas; para famílias, políticas governamentais da Colômbia passaram a ter outras prioridades
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● Mudança
“As Farc por compromisso
e outros grupos armados
por outras razões deixaram
de depender dos sequestros.
Elas se sustentam do
narcotráfico, contrabando e
extorsões”
Alejo Vargas
CIENTISTA POLÍTICO
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Internacional Caos e eleição
Em clima tenso,
Ucrânia escolhe novo
presidente. Pág. A18

● O ESTADO NA COLÔMBIA

Portal. Cobertura
completa da
eleição colombiana

estadao.com.br/e/Colombiaelege

NA WEB

Líder colombiano vincula reeleição a
paz, sob ceticismo de vítimas e algozes

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / BOGOTÁ

Jairo Velásquez foi recrutado
aos 14 anos pelas Forças Ar-
madas Revolucionárias da
Colômbia (Farc) quando pilo-
tava a lancha na qual guerri-
lheiros cruzavam um rio per-
to do Equador. Nos 11 anos e 9
meses seguintes, vigiou re-
féns, ergueu acampamentos,
matou inimigos, foi ferido e
tomou terras como as de Ma-
ría Montaño.

Ela extraía azeite de palmei-
ra quando o irmão foi morto e a
família, expulsa. Originários de
Nariño, a região mais violenta
da Colômbia, fugiram para Bo-
gotá. Como 58% dos colombia-
nos, eles apoiam a saída negocia-
da para o conflito, principal ban-
deira do presidente Juan Ma-
nuel Santos, candidato à reelei-
ção hoje. Mas, como colombia-
nos envolvidos no combate, víti-
ma e algoz não acreditam que
ela virá, pela mesma razão: a vio-
lência vai além das Farc.

Velásquez abandonou a guer-
rilha em 2011. Tinha parte dos
movimentos do lado direito li-
mitados por uma explosão em
combate quando decidiu fugir.
“Para cada um que abandona a
guerrilha, como eu, recrutam
uma criança. Quando eu saí, as

Farc tinham 3 mil homens só na
minha região”, revela.

Mesmo que todos eles obede-
cessem uma ordem dos coman-
dantes que negociam em Hava-
na desde 2012, Velásquez não
apostaria em pacificação. “Se o
governo cumprisse o que pro-
mete a quem deserta, não have-
ria ninguém mais lá”, afirma.

O ex-guerrilheiro, hoje com
27 anos, foi levado com a família
a Bogotá num avião do Exérci-
to. Na capital, ganhou 150 mil
pesos (equivalente a US$ 78) co-
mo auxílio por três meses. Sem
dinheiro, ajudou a ocupar um
prédio com a mulher e dois fi-
lhos de criação – o seu está a
caminho. Hoje, ganha 30 mil pe-
sos por dia (US$ 15,6) como pe-
dreiro, mas espera voltar a plan-
tar mandioca e milho com o pai,
que ficou em Nariño, mas sem
as terras que tinham. “Os para-
militares as confiscaram”, diz.

“Cheguei a vigiar os últimos
oito reféns das Farc, quatro sol-
dados e quatro policiais, liberta-
dos há sete meses. Se eles cami-
nhassem devagar durante a mu-
dança de acampamento, eram
mortos. Eu disparava contra o
Exército e os paramilitares por-
que eles atiravam em mim. E se
não obedecesse uma ordem,
me matavam”, diz o ex-rebelde,
cujo irmão mais velho esteve 24
anos na guerrilha, chegou a co-
mandante e foi degolado. A mor-
te do irmão e as limitações físi-
cas – perdeu o dedo anular da
mão direita – levaram-no a se
arriscar na fuga.

Na rádio, o governo estimula
as deserções. “Senhor guerri-
lheiro, no mês das mães, lembre-
se da sua. Volte para casa”, diz
uma das mensagens.

“Por mais que haja deser-
ções, o problema é maior que as

Farc. Em Nariño estão os para-
militares, os Águias Negras e ou-
tros grupos armados que não de-
volverão aquelas terras. São tão
férteis que nem o Estado vai

querer devolver”, argumenta
María Montaño, de 29 anos. Ela
deixou com a roupa do corpo a
região de Tamuco, em que plan-
tava palmeiras para fabricação
de azeite, em 2010. “Disseram
que saíssemos em 24 horas ou
matariam a todos. Estavam en-
capuzados, então não sei em po-
der de quem estão as terras.
Mas o grupo que estiver não vai
querer sair, pois a terra é boa
para plantar coca”, explica.

Com o fim dos sequestros, as
Farc diversificaram suas fontes
de renda. Dedicam-se principal-
mente à exploração da minera-
ção ilegal e do narcotráfico. Os
alvos principais passaram a ser
gasodutos e postos de polícia.

Segundo analistas, a debilita-
ção do movimento também tor-
nou o grupo menos centraliza-

do e mais suscetível a dissidên-
cias, não para a entrega das ar-
mas, mas para formação de pe-
quenos grupos criminosos.

“É verdade que a desmobiliza-
ção será parcial. Por outro lado,
o fato de ter uma desmobiliza-
ção de um grande contingente é
importante e creio que isso já
justifica a negociação. É muito
provável que alguns guerrilhei-
ros fiquem vinculados ao narco-
tráfico ou à mineração, mas no
final a violência diminuirá”, diz

Román Ortiz, especialista da
consultoria Decisivepoint.

Para ele, a rejeição generaliza-
da a penas leves para os guerri-
lheiros, bem como a sua partici-
pação na política é compreensí-
vel. “As Farc matam há 50 anos,
é lógico que as pessoas não quei-
ram que saiam impunes.”

Na opinião da professora Pa-
tricia Muñoz, analista política e
pesquisadora da Universidade
Javeriana, a maior parte dos co-
lombianos quer diálogo sem fa-
zer concessões, uma contradi-
ção em termos. “Temos de reco-
nhecer que as Farc têm uma his-
tória de sequestros e crimes.
Mas essa rejeição se deve à ima-
gem criada, principalmente no
governo de Álvaro Uribe, de
uma organização simplesmen-
te terrorista e narcotraficante.”

A adoção para os guerrilheiros
depenasalternativascomo pres-
tação deserviços sociais,em tro-
ca da verdade sobre atentados e
o paradeiro de desaparecidos, é
o ponto menos popular do acor-
do negociado em Cuba. Segun-
do a mesma pesquisa que apon-
ta uma aprovação da maioria
dos colombianos à negociação,
feita pela Universidade de Los
Andes, 75% acreditam que os
que confessem seus crimes de-
vam ser castigados. Esses são os
eleitores-alvo do candidato de
Uribe, Óscar Iván Zuluaga.

Em escolas de Nariño, a terra
de Velásquez e María, as turmas
diminuem de tamanho durante
o ano. “São levados à força ou
fogem da miséria”, diz a freira
Josefina Rincón, cuja ordem
mantém uma escola na região.
“Perdão não é impunidade.
Como quematarame sequestra-
ram, devem ir para a cadeia. Do
contrário, que exemplo daría-
mos às crianças?”

Passado. Jairo Velásquez,
ex-guerrilheiro das Farc

Deslocados. Farc foram responsáveis por tirar milhares de colombianos de suas casas

Castigo. Candidato ao segundo mandato, presidente Juan Manuel Santos tem a negociação com as Farc como principal plataforma,
mas enfrenta rejeição a pontos do acordo, como a participação política da guerrilha e a adoção de penas brandas em troca de confissões
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TV Estadão.
Assista a análise
sobre a eleição

● Rompimento
Em 2010, Hugo Chávez rompeu
relações com a Colômbia depois
que Álvaro Uribe (foto) pediu
investigação internacional sobre
a ação das Farc no país vizinho.

● Retomada
Depois de sua eleição, Juan Ma-
nuel Santos retomou as relações
e teve ajuda bolivariana para
prender guerrilheiros das Farc
que atuavam na Venezuela

● Campanha
Na disputa eleitoral deste ano,
o opositor Óscar Iván Zuluaga
acusou Santos (foto) de se ca-
lar perante a reação violenta de
Caracas a protestos de rua

A Venezuela vive uma grave
crise de escassez que moti-
vou, em parte, os recentes
protestos no país. Em abril,
dados do Banco Central da
Venezuela mostraram que,
em um ano, a taxa de desa-
bastecimento elevou-se em
quase 10 pontos porcen-
tuais. Em março, chegou a
29,4%. Opositores de Nico-
lás Maduro dizem que as fi-
las nos supermercados são
um símbolo do fracasso de
uma economia socialista
semelhante à da ex-União
Soviética. Autoridades res-
pondem dizendo que empre-
sários estão deliberadamen-
te estocando produtos co-
mo parte da “guerra econô-
mica” contra o governo.

estadao.com.br/e/Colombiavota

E x-ministro da Defesa de Álvaro Uribe
em um governo de direita, Juan Ma-
nuel Santos ordenou em 2008 o ata-

que que matou Raúl Reyes, líder da Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia
(Farc), em território equatoriano. Denun-
ciou que a guerrilha se escondia também na
Venezuela, o que levou ao rompimento de
relações com os dois vizinhos bolivarianos.
Criado no Partido Liberal, aderiu ao Parti-
do da Unidade, criado por Uribe para revigo-
rar a direita colombiana.

Já como presidente, após um ataque que

em 2010 matou Mono Jojoy, o chefe militar
do grupo, Santos celebrou o “mais duro gol-
pe da história da guerrilha comunista”.

Apesar dessa trajetória, Santos é um “cha-
vista” para seu adversário no segundo tur-
no, Óscar Iván Zuluaga – há divergência so-
bre se isso diz mais sobre um suposto es-
querdismo do presidente ou de uma guina-
da de Zuluaga ao conservadorismo radical.

Durante a campanha, o candidato de Uri-
be passou a emular não só as opiniões, mas
também o tom de voz e as pausas que carac-
terizam a fala de seu tutor – razão pela qual
foi caracterizado por alguns ilustradores
como uma marionete. Uribe, que terminou
seu governo com aprovação superior a 80%,
conseguiu transferir sua popularidade ao
pupilo, com o lema “Mão firme, coração
grande”. Zuluaga começou em quarto lugar
nas pesquisas e terminou em primeiro.

Zuluaga acusa Santos de se omitir na cri-
se venezuelana, de permitir massacres de
estudantes e tolerar que “terroristas” se es-
condam no país vizinho. Após a divulgação
do vídeo em que ele recebe informações
confidenciais de um hacker sobre o diálogo
de paz mantido pelo governo com as Farc, a
campanha de Zuluaga classificou o episó-
dio como “fraude chavista”. A tendência é
que mantenha o discurso para vencer.

Santos, que na presidência normalizou
relações com Equador e Venezuela e abriu
negociações com as Farc em 2012, deve dar
elementos para a estigmatização proposta
por Zuluaga. O tema central deve ser aquele
que mais os diferencia, o diálogo de paz. E
nesse ponto, a posição de Santos está mais
próxima de Clara Rojas, que representa
uma coalizão “contra o sistema econômi-
co” e surpreendeu ao ficar em quarto lugar

e obter 15%, e de Enrique Peñalosa, do Parti-
do Verde, que surpreendeu ao cair para últi-
mo, após figurar em segundo. Ambos decla-
raram apoio à negociação.

“O quanto Santos terá de ceder em seu
conteúdo programático para conseguir es-
ses apoios dependerá da votação que estes
dois candidatos tiveram no primeiro turno.
Eles devem exigir que meio ambiente e edu-
cação tenham mais espaço no programa de
governo”, diz Patricia Muñoz, especialista
da Universidade Javeriana, de Bogotá. “A
candidata Marta Lucía Ramírez, do Partido
Conservador, está mais próxima de Zulua-
ga. Ainda assim, ela enfrenta um grupo de
parlamentares dissidentes que prefere
apoiar Santos.”

Se Ramírez conseguir transferir todos
seus votos, Zuluaga tem o caminho aberto
para pôr o uribismo de volta à presidência.

CARACAS

As mulheres dos dois prefeitos
presos durante protestos na Ve-
nezuela, em março, foram elei-
tas para substituir os maridos
em eleições municipais realiza-

das ontem nas cidades de San
Diego e San Cristóbal.

Opositores do presidente Ni-
colás Maduro, Daniel Ceballos,
de San Cristóbal, e Enzo Scara-
no, de San Diego, foram detidos
e condenados por terem “deso-
bedecido” a ordem de evitar ma-
nifestações em suas respecti-
vas cidades. Agora, Patricia de
Ceballos, com 73,6% dos votos,
e Rosa de Scarano, com 87,6%,
retomaram os seus cargos.

O jornal venezuelano El Uni-
versal divulgou que a participa-
ção na votação foi maior do que
a eleição anterior, em dezem-
bro. Enquanto em San Diego
59,4% dos eleitores comparece-
ram às urnas, em San Cristóbal,
esse número foi de 56,6%.

Em um evento público on-
tem, o presidente da Venezue-

la, Nicolás Maduro, lembrou as
eleições como votações para
prefeituras que “cometeram cri-
mes graves para o país”. Ele ad-
vertiu que os eleitos também

poderão ser levados à Justiça.
“Se voltarem a se comportar

como loucos e começarem a
queimar os municípios outra
vez, as autoridades vão intervir.

Se for o caso de destituir, pela
Justiça, acataremos e convoca-
remos outras eleições. Então, a
cada três meses haverá uma vo-
tação até que haja paz”, amea-
çou Maduro, de acordo com o
jornal El Nacional.

A coalizão opositora Mesa da
Unidade Democrática (MUD)
decidiu candidatar as mulheres
dos ex-prefeitos aos cargos e pe-
diu que os moradores dessas ci-
dades demonstrassem, pelo vo-
to, que os líderes foram destituí-
dos por “decisões injustas, ile-
gais e inconstitucionais”. A li-
bertação de Ceballos e Scarano
e a de outros presos políticos
era uma das condições da MUD
para o diálogo com o governo,
antes da rodada de negociação
encerrada semana passada,
sem sucesso.

San Cristóbal, no Estado de
Táchira, está sob o controle de
opositores há uma década. Se-
gundo estimativas do El Univer-

sal, o chavismo enfrenta cerca
de 62% de rejeição na cidade.
Em dezembro, Ceballos foi elei-
to com 67,88% dos votos, no
quarto melhor resultado para a
oposição nos últimos anos.

O quadro é semelhante no
município de San Diego, no Es-
tado de Carabobo. O chavismo
nunca venceu uma eleição na ci-
dade desde que a oposição che-
gou ao poder, em 1999. Nessa
cidade, a rejeição ao chavismo é
ainda maior que em San Cristó-
bal: chega a 70%.

Ceballos pertence ao partido
Vontade Popular (VP), o mes-
mo do líder opositor Leopoldo
López, detido em fevereiro. Se-
gundo membros do VP, Cebal-
los foi detido sem mandado de
prisão. Scarano, por sua vez, foi
preso e condenado a 10 meses
por desrespeitar medida caute-
lar que o obrigava a evitar o blo-
queio de ruas em manifesta-
ções contra Maduro. / EFE e AFP

✽

Cenário: Rodrigo Cavalheiro

Mulheres de prefeitos presos vencem eleição

Crise venezuelana atravessa fronteira
Cidades colombianas perto do país vizinho já não contam com abundância de produtos barateados pela diferença cambial com Caracas

PONTOS-CHAVE

CARLOS EDUARDO RAMIREZ/REUTERS

PARA ENTENDER

RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADÃO

NA WEB

Santos precisa da
esquerda, sem
parecer de esquerda

Caracas vive
escassez grave

Contrabando. Carro venezuelano com traseira alta (E): indício de que está preparado para transportar combustível

Altos e baixos
da relação
bilateral

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL /
CÚCUTA, COLÔMBIA

A economia de Cúcuta e de
outras cidades na fronteira
com a Venezuela, que histori-
camente teve como base o
contrabando, foi prejudicada
pela instabilidade no país vizi-
nho. Se no início da crise a
desvalorização do bolívar
diante do peso fez disparar o
comércio ilegal, o desabaste-
cimento que atinge 30% dos
produtos elevou o preço de
comida e eletrônicos vene-
zuelanos e diminuiu a diferen-
ça no valor desses itens.

Segundo moradores de Cúcu-
ta que se acostumaram a apro-
veitar a distorção cambial, as
vantagens já não compensam
os riscos. “Para comprar muitas
coisas é preciso ter identidade
venezuelana e não há varieda-
de. Lá já faltam roupas e a comi-
da é até racionada em caderne-
tas”, afirma o funcionário públi-
co Tyrone Rodríguez.

O taxista Aldemar Torres con-
corda. “Já não vale tanto a pena
a trazer produtos de lá. Os guar-
das na fronteira também subi-
ram o preço da propina”, diz.

Na opinião da estudante Jéssi-
ca Cordero, outro problema
que se tornou comum na região
foi a violência urbana. “Como
muita gente vivia do contraban-
do, que é um hábito de gerações
aqui, a economia parou e a cri-
minalidade aumentou”, recla-
ma.

Segundo estimativa da polí-
cia aduaneira local, a redução

no contrabando no último ano
foi de 55%, com base no volume
de apreensões. Um indicador
mais claro é o aumento, no lado
colombiano, do consumo de ali-
mentos nacionais. Em Cúcuta,
as vendas de arroz local aumen-
taram 10 vezes – de 70 milhões
de pesos (R$ 81 mil) para 700
milhões de pesos (R$ 810 mi-
lhões), conforme o órgão que

controla os tributos no municí-
pio.

“Mudamos todos os policiais
da fronteira para barrar a cor-
rupção e isso melhorou o con-
trole. Mas é verdade que o racio-
namento na Venezuela tornou
a atividade menos atraente”, re-
conhece o coronel Rodolfo Car-
rero, comandante da Polícia Fis-
cal e Aduaneira de Cúcuta.

Segundo o caminhoneiro Jo-
sé Luis Gelviz, o contrabando
de alimentos ainda vale a pena
se o produto for buscado no in-
terior da Venezuela, onde a es-
cassez é menor. “Em Valência
(a 175 quilômetros de Caracas e
a 642 quilômetros de San Cristó-
bal, na fronteira com Cúcuta),
ainda se pode pagar 480 pesos
(R$ 0,55 ) pelo quilo de arroz,

que custa 4 vezes mais na Co-
lômbia”, afirma.

A distância praticamente ex-
clui da atividade donos de veícu-
los pequenos.

Combustível. O único produto
contrabandeadonão afetado pe-
lo desabastecimento venezuela-
no é a gasolina, cujo preço ao
consumidor - R$ 0,03 o litro - é
27 vezes mais baixo que o custo
de produção. O país tem as
maiores reservas de petróleo
do mundo. “Não conseguimos
controlar essa atividade, que
por dar muito lucro é gerencia-
da por grupos do crime organi-
zado”, reconhece o coronel Car-
rero.

Na tática mais ousada, segun-
do o policial colombiano, os cri-

minosos usam dois caminhões-
tanque e bombeiam com uma
mangueira a gasolina de um la-
do do rio que separa os dois paí-
ses para o outro.

A maior parte dos contraban-
distas, entretanto, usa automó-
veis com tanques modificados
para comportar mais combustí-
vel. O motorista que abastece
em postos venezuelanos deve
ser cidadão do país e seu veículo
deve ter no vidro dianteiro um
chip que atesta a origem do car-
ro, medida obrigatória há dois
meses nos Estados de fronteira.

No lado colombiano, eles
abastecem os “pimpineros”, co-
merciantes que vendem o pro-
duto em garrafas na rua, ao pre-
ço médio de 1,5 mil pesos (R$
1,74) o litro.

Um indício de que a gasolina
venezuelana também chega aos
postos de gasolina oficiais é o
preço nas bombas, semelhante
ao do mercado negro (em Bogo-
tá, é 33% mais cara). Em Cúcu-
ta, são comuns carros com a sus-
pensão traseira muito mais alta
que a dianteira, um sinal de que
naquele momento estão com o
tanque adulterado vazio, ou
sem contrabando no porta-ma-
las.

Eleita. Patricia de Ceballos retoma cargo que era do marido

R$ 0,03
vale o litro da gasolina venezuelana

R$ 1,74
é o preço de revenda na Colômbia

Candidatas substituem
políticos detidos na
Venezuela após protestos
contra governo em San
Diego e em San Cristóbal

● Combustível
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OEA na berlinda
Secretário Insulza
(foto) pede que os EUA
atuem mais. Pág. A18

Passado como inimigo

VIAJE COM A MAIOR OPERADORA DAS AMÉRICAS. E PAGANDO EM ATÉ 10X SEM JUROS.

Prezado cliente: os preços são por pessoa, em apartamento duplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e disponibilidade. Condições de pagamento com 
parcelamento 0+10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 1+9 no boleto bancário. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. 
Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Dólar especial CVC 13/5/2014 US$ 1,00 = R$ 1,99 válido por tempo limitado. Preço para saídas: Cancún 23/julho e Bariloche 13/julho.

LOJAS NA ZONA LESTE
ARICANDUVA - HIPER CARREFOUR .....2269-5380
ORATÓRIO - HIPER D ÁVÓ  ......................2143-6200
PONTE RASA - HIPER NEGREIROS  ......2046-2668
SÃO MIGUEL - HIPER D ÁVÓ  ..................2058-1657
SHOPPING CENTRAL PLAZA .................2914-3355
SHOPPING BOULEVARD TATUAPÉ .......3019-3300
TATUAPÉ - CARREFOUR  ........................ 2225-3111
TATUAPÉ APUCARANA ...........................2093-2093
LOJAS NA ZONA SUL
PARAÍSO ......................................................2146-7011
HIPER CARREFOUR ANCHIETA .............2948-3148
ITAIM - HIPER EXTRA.............................. 3078-6443

JABAQUARA - HIPER PÃO DE AÇÚCAR  .5015-7933
SHOPPING FIESTA ....................................5524-9222
SHOPPING MAIS LARGO 13 ................... 5546-2888
SHOPPING JARDIM SUL .........................2246-0444
SHOPPING TOP CENTER PAULISTA......3266-7202
LOJAS NA ZONA NORTE
CACHOEIRINHA ........................................3985-7575
HORTO FLORESTAL .................................2261-3878
JAÇANÃ - HIPER SONDA .........................2243-2020
LOJAS NO CENTRO
CONSOLAÇÃO ........................................... 2103-1222
LIBERDADE ................................................3209-0909
SHOPPING FREI CANECA - QUIOSQUE..3472-2302

SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS ..........3667-8622
XV DE NOVEMBRO .....................................3101-3661
LOJAS NA ZONA OESTE
ALFONSO BOVERO .................................. 3803-9272
JAGUARÉ - HIPER EXTRA  ......................3297-8282
LAPA - CCS ............................................... 4306-8851
SHOPPING BUTANTÃ ................................3722-1188
SHOPPING WEST PLAZA ........................3677-4242
LOJAS NO ABC
DEMARCHI - HIPER CARREFOUR .........4352-2770
MAUÁ - HIPER COOP ................................4544-8111
ORATÓRIO - HIPER CARREFOUR STO. ANDRÉ .4997-6880
SANTO ANDRÉ-CENTRO.........................2191-8700

SÃO BERNARDO DO CAMPO ................. 4330-0966
SÃO CAETANO DO SUL ........................... 3636-3450
SHOPPING GRAND PLAZA II ..................4436-7602
VILA LUZITA - HIPER EXTRA  .................4451-5031
LOJAS EM GUARULHOS
HIPER LOPES TABOÃO ............................2088-4929
SHOPPING PÁTIO GUARULHOS .............2456-5777
LOJA EM OSASCO
SHOPPING SUPER OSASCO .................. 3653-5300
LOJA NA GRANDE SÃO PAULO
SHOPPING IGUATEMI ALPHAVILLE ......2078-7979

Vá até a CVC mais próxima, fale com seu agente de viagens ou acesse www.cvc.com.br

MUNDO COM A CVC
OFERTAS COM DÓLAR A R$ 1,99

7 dias - Saídas diárias voando Aeroméxico
Pacote incluindo passagem aérea, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e 6 diárias de 
hospedagem no Hotel Oasis Palm Beach com 
Sistema Tudo Incluído.

Cancún - Férias no Caribe

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 431,REAIS

À vista R$ 4.310. Base U$ 2.168.
Consulte outras opções de hotéis.

8 dias – Saídas aos sábados e domingos  
Pacote incluindo passagem aérea, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, hospedagem no 
Hotel Patagonia Sur com café da manhã, 
Circuito Chico e Cerro Catedral.

Bariloche - Temporada de neve

A 
P

AR
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 354,REAIS

À vista R$ 3.540. Base US$ 1.778. 
Consulte outras opções de hotéis.

Consulte também outros destinos fantásticos no Caribe e na América do Sul:
• Buenos Aires
• Punta Cana

• Santiago
• Aruba 

• Mendoza
• Curaçao

• Ushuaia
• Barbados

• Montevidéu
• San Andrés

• Machu Picchu
• St. Maarten

• Lagos Andinos
• E muito mais

DESERÇÃO NA COLÔMBIA
IMPÕE VIDA CLANDESTINA
Quem larga as armas vira refém dos próprios segredos e luta contra discriminação

RODRIGO CAVALHEIRO

Reportagem Especial ✽

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / BOGOTÁ

Y ineth Trujillo fugiu das
Forças Armadas Revo-
lucionárias da Colôm-
bia (Farc) em 2004,
aos 17 anos. Ao pisar
em uma cidade, levou

o primeiro de uma série de sustos e
traumas que marcariam sua adapta-
ção ao restante do mundo. “Quase
desmaiei ao ver uma TV. Foi como
esbarrar em um extraterrestre.”

Yineth foi criada até os 12 anos
num conjunto de 20 casas de ma-
deira e chão batido, sem luz, estra-
da ou telefone, no Departamento
de Caquetá, nas montanhas do cen-
tro do país. Deixou os pais quando
a guerrilha prometeu treinar as
crianças do vilarejo por três meses.

Nos cinco anos em que serviu às
Farc, esteve em dois combates gran-
des, nos quais perdeu cinco compa-
nheiros. Trocas de tiros eram fre-
quentes, mas sua rotina era basica-
mente plantar coca, vigiar reféns,
cozinhar e montar acampamentos.
Segundo ela, a guerrilha já sabe se
os sequestrados serão mortos ou
devolvidos na hora da captura.

Quanto à venda da pasta de coca para
financiar a luta, não há dilema moral.
“O discurso é: quem cheira e morre
são os gringos, não os colombianos”,
afirma.

Segundo Yineth, não há distinção
de gênero ou idade na distribuição de
tarefas. As crianças são adestradas pa-
ra que qualquer crença em Deus ou

saudade da família desapareçam. O
treinamento, diz ela, masculiniza físi-
ca e mentalmente os recrutas. “Você
vira um homem mais. Chegar na cida-
de e colocar salto, brinco, uma saia
curta e poder escolher cores é algo no-
vo. Quando fugi, não sabia nem quais
cores combinavam”, ressalta.

Ser uma mulher na selva fez diferen-

ça quando os companheiros passaram
a assediá-la. “Se um homem gosta de
uma menina, diz ao comandante ‘ca-
marada, quero passar a noite com ela’.
Você pode dizer ‘não quero’. Mas aí o
consentimento passa a ser uma or-
dem. E ocorre algo irônico: se 10 quise-
rem passar a noite com você, não se
pode dizer não ao comandante. No

fim do ano, você está numa lista co-
mo ‘a prostituta’.”

Yineth tentou dizer não e foi estu-
prada “várias vezes”. Decidiu então
“associar-se” – o equivalente na
guerrilha ao casamento. “O chefe
chega e diz ‘pronto, vocês agora são
sócios’”, lembra. Mesmo sócia,
uma mulher pode ser requisitada
por um líder. Por isso, ela se uniu lo-
go a um dos comandantes. “Nem
simpatizava com ele. Não tinha san-
gue nas veias, tinha revolução. Mas
era a forma de não ser mais estupra-
da”, afirma. “Ele dizia que gostava
de mim, mas que se eu fugisse me
mataria de maneira dolorosa.”

Quando escapou, Yineth não via
traço do igualitarismo que defen-
deu nos primeiros anos de doutrina-
ção. “O comandante, quando ficava
doente, era levado para hospitais e
até para o exterior. Soldados e re-
féns morriam sem remédio”, diz.
“Pensava: se ele faz isso aqui, imagi-
na se governar toda a Colômbia?”

Retaliação. Minutos depois de es-
capar das Farc e “descobrir” a TV,
Yineth foi golpeada por policiais.
Perdeu o filho que nem sabia que
tinha e, nos dias seguintes, teve seis
parentes mortos e a mãe sequestra-
da pela guerrilha, em retaliação. Mu-
dou-se para Bogotá. Nos últimos 10
anos, terminou o ensino médio gra-
ças um programa de reintegração
de desertores do Estado, cujo prin-
cipal obstáculo é a discriminação.
Yineth interrompeu um curso técni-
co em contabilidade porque um
dos professores recusou-se a gra-
duá-la. “Sofri uma estigmatização
tão grande que desenvolvi pânico.”

A ex-guerrilheira tem duas filhas,
de 5 e 9 anos. A mais velha sabe que
ela pertenceu a um grupo armado.
“Espero que não me julguem. Não
falo a ninguém o que aconteceu co-
migo para protegê-las”, diz.

Na terça-feira, ela entregou em
uma universidade documentos pa-
ra começar o curso de administra-
ção pública. “Imagino que a guerri-
lha matou alguém próximo àquele
professor. Lamento, não fui eu.
Não quero dizer que sou uma po-
brezinha, mas fui vítima também.”

Sob mira. Yineth Trujillo, de 27 anos – 5 deles nas Farc –, deixou curso porque professor não quis graduá-la

● Vida nova

32MIL
desertores colombianos
passam por reintegração
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TV Estadão.
Desertores descrevem
readaptação

PARAMILITAR
PRESCINDE
DE AMIGOS

estadao.com.br/e/desercaonacolombia

● Enquanto ex-guerrilheiros e ex-pa-
ramilitares tendem a esconder seu
passado em grupos armados, a Co-
lômbia discute como evitar que crimi-
nosos mintam ter pertencido a organi-
zações como as Farc, o ELN e grupo
paramilitares para conseguir as pe-
nas brandas associadas à deserção.
Nesta semana, a Suprema Corte do
país decidiu que um deles, Mejía Mú-
nera, extraditado para os EUA, é um
“narcotraficante puro” e por isso não
poderia se beneficiar da pena de 8
anos imposta ao líderes paramilitares
que desertaram a partir de 2004. Es-
te ano, chefes paramilitares começa-
rão a ser libertados.

Um tema de campanha sobre o
qual divergem o presidente Juan Ma-
nuel Santos e o opositor Óscar Zulua-
ga – a eleição será dia 15 – é a puni-
ção para líderes das Farc se um acor-
do de paz for fechado. Zuluaga quer 6
anos de prisão, no mínimo, Santos
oferece liberdade e ingresso na políti-
ca em troca de informação sobre dro-
gas e desaparecidos. / R.C.

CAPTURADO
PARA
EXTORQUIR

NA WEB

RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADÃO

Segunda maior guerrilha da Colômbia
obriga a agricultores a cobrar propina

Compre também pelo site e concorra
Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades, 100 m2 ou 180 L. Reservamo-nos o direito de limitar por cliente a quantidade dos produtos anunciados. Parcelamentos no Cartão Telhanorte:  *1: Os pagamentos podem ser 
parcelados em até 6 vezes sem juros mediante parcela mínima de R$ 100,00 ou 7 a 10 vezes sem juros, mediante parcela mínima de R$ 250,00, condições de parcelamento válidas exclusivamente para as lojas físicas.   *2: Os 
pagamentos parcelados em até 24 vezes fixas, com juros, poderão ser feitos mediante parcela mínima de R$ 20,00. A taxa de juros aplicada no parcelamento em  24 vezes é de 1,99% a.m. + IOF. Para mais informações sobre 
parcelamento e solicitação de cartão, consulte o stand da financeira na loja. Crédito sujeito à aprovação. Consulte o CET (Custo Efetivo Total) no momento da contratação, condições de parcelamento válidas exclusivamente para 
as lojas físicas. *3: Telhanorte Garante, consulte regulamento completo na loja, política válida exclusivamente para as lojas físicas. Fotos apenas para efeito ilustrativo. Preço do frete não incluso nos preços anunciados. 

Ofertas válidas de 01/06/2014 a 05/06/2014 para todas as lojas Telhanorte do Estado de São Paulo (exceto Presidente Prudente)

ÚLTIMOS DIAS 
PARA VOCE ˆ

GANHAR
10 MIL

A PROMOÇÃO TORCIDA 
FORTE  TELHANORTE ESTÁ 
EM SEU ÚLTIMO MÊS.  
A CADA 10 REAIS EM  
COMPRAS VOCÊ   
CONCORRE A 10 MIL REAIS. 
AÍ  É SÓ TORCER E CORRER 
PARA O ABRAÇO.
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REVESTIMENTO CHAMP 
LUX BOLD 
32x44,5 cm, cx 2,56 m2, Extra
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PORCELANATO PRELUDE CREMA 
51X51 cm cx 2,10 m2, Extra
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TORNEIRA DE 
COZINHA CLASSIC 
Parede, Cromada, Bica 
Móvel, com Articulador 

219,90
culador

C
Ó

D
S

. 1
2

2
16

7
1/

12
2

17
10

BACIA PARA 
CAIXA SPOT  
+ Caixa Acoplada 
Dual Flux, Gelo

340,00
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VITRÔ BASCULANTE 
em Alumínio, 1 Seção, Vidro Boreal, 
60x60 cm  

59,90
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AQUECEDOR A ÓLEO A6
110 V 

199,90

EXCLUSIVO
TELHANORTE

Por penas menores,
criminosos tentam se
passar por desertores

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / CÚCUTA

V egas desertou do Exército de
Libertação Nacional (ELN)
graças a uma dor de barriga,

seis meses após seu recrutamento
forçado, em 2008. Ele e 11 guerrilhei-
ros tinham a missão de eliminar um
pecuaristaque haviaatrasado o paga-
mento da “vacuna”, nome da taxa
cobrada dos campesinos por “prote-
ção”. Quando saiu do mato, aliviado
da crise intestinal, os companheiros
estavam 10 minutos adiante. Colo-
cou o AK-47 nas costas e disse “é ago-
ra que saio daqui”.

Quem narra é Marcelino “Vegas”
Suárez, de 42 anos. O nome de guerra
foi apagado. Não há um Vegas na escola
Toledo Plata, no bairro de mesmo no-
me, periferia mais miserável da pobre
Cúcuta, fronteira com a Venezuela.
Marcelino “do mototáxi”, o piadista ca-
paz de arrancar gargalhadas de mais de
50 colegas em uma apresentação do
Dia das Mães, com poemas e cantigas,
todos conhecem.

O ELN recrutou Vegas depois de ru-
mores de que um militar fingia ser agri-
cultornaregião.“Estavaarrancandoba-
tata quando chegaram quatro pistolei-
ros. Expliquei que tinha ido ao Exército
e saído, que só estava trabalhando.

Acharam que eu era um informante”,
sustenta. Levado até Walter Sandoval
Jeréz,líder do ELN conhecido como “El
Canoso” (O Grisalho), iniciou três me-
ses de treino. Virou membro integral.
Sua tarefa era extorquir agricultores.

Vegas caminhou quatro dias e qua-
tro noites na fuga. Encontrou um cami-
nhoneiro que transportava gasolina e o
obrigou a levá-lo até a base militar mais
próxima. Entregou arma e uniforme.

O combustível contrabandeado da
Venezuela é essencial para o ELN, se-
gunda guerrilha da Colômbia, com 3
mil integrantes. Primeiro, para pro-
cessar a cocaína, sua maior fonte de
renda. Mas também pelo que pagam

os caminhoneiros para percorrer es-
tradas de terra nas quais o Estado já
não se mete.

O controle sobre a rota da gasolina
dá à guerrilha lucro proporcional ao
dos contrabandistas – o litro na Vene-
zuela custa R$ 0,03 e na Colômbia, R$
1,74. Também dá tranquilidade.
“Após um combate duro, em que o
Exército ataca por ar e por terra, basta
ir para a Venezuela. Lá tem refúgio,
comida, uniformes e armas. Tem tu-
do”, afirma. Na escola Toledo Plata, o
único que conhece Vegas e parte de sua
história é o diretor. “Os colegas não en-
tenderiam. Acho que nem acredita-
riam”, diz Marcelino. / R.C.

CÚCUTA

Eveida García, de 31 anos, escapou
do grupo paramilitar Autodefesas
da Colômbia (AUC) em 2004, após
trabalhar ao lado do marido, segu-
rança dos líderes do movimento em
Santa Rosa do Sul, município de 30

mil habitantes no Departamento de
Bolívar, na fronteira com a Venezuela.

Eveida não andava fardada, não vivia
em acampamento, nem se encaixava
aos outros estereótipos ligados aos
grupos armados colombianos. Sabia
aprontar uma arma e disparar, mas se
dedicava a preparar a comida dos che-
fes e acompanhar o marido em algu-
mas missões. A mais comum era con-
trolar, nas entradas e saídas da cidade,
dinheiro de caminhoneiros que trans-
portavam gasolina contrabandeada da
Venezuela.

“Se não pagassem, era preciso con-

sultar o comando e perguntar o que
fazer com a pessoa. Sempre havia que
esperar ordens. Eles decidiam. Se tira-
vam a mercadoria e o liberavam sozi-
nho. Ou se o matavam”, lembra.

Eveida teve dois anos de vida confor-
tável em Santa Rosa, até que o marido
usou uma moto do grupo sem autoriza-
ção e foi punido com um período “no
monte” (modo como se referem ao tra-
balho nas montanhas). Decidiram de-
sertar, aproveitando um acordo feito
pelo governo de Álvaro Uribe
(2002-2010) com o grupo.

Ambos vagaram por várias cidades

na tentativa de despistar possíveis per-
seguidores. Os integrantes das AUC
que não aceitaram a desmobilização
criaram ou aderiram a grupos crimino-
sos. O mais temido é o Las Águilas.
“Em geral, foram aqueles que estavam
ligados diretamente ao lucro do narco-
tráfico, a quem não convinha deixar
tudo por uma bolsa de até 480 mil pe-
sos (R$ 550 por mês) do governo”, afir-
ma o coordenador do programa de des-
mobilização em Cúcuta, Tyrone Rodrí-
guez.

Embora soubesse montar e disparar
um fuzil, Eveida nunca puxou o gati-

lho. Ainda assim, adotou a discrição
após abandonar o grupo, por saber
quem eram os chefes, como chegavam
armas e gasolina da Venezuela e como
era processada a cocaína nas planta-
ções que tinham sob domínio e finan-
ciavam o movimento.

“No meu bairro, ninguém sabe que
pertenço ao processo. Muitos pergun-
tam ‘como você consegue se manter
sozinha, com as quatro crianças?’ Digo
que recebo uma pensão pela morte de
meu marido. Não é algo de que eu te-
nha de me orgulhar. Além disso, já não
faço questão de ter amigos.” / R.C.

Na escola. Marcelino escapou do ELN após 6 meses e voltou a estudar


