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A AMÉRICA DO SUL é O mais 
pacífico dos continentes. Há 
mais de cem anos não temos 
uma guerra. A democracia está 
consolidada em toda a região. 
Nunca permitimos corrida ar-
mamentista. Ao menor sinal, 
todos reagimos. O momento 
mais perigoso foi a tentativa de 
uma corrida nuclear entre Bra
sil e Argentina, conjurada por 
mim e Alfonsin. 

Há seis anos, quando Menen 
inventou a tal história de Ar
gentina associada da Otan, o 
Brasil reagiu e eu tomei a fren
te desse protesto. Em 1987 -
por iniciativa do meu governo -
o Atlântico Sul foi considerado, 
por Resolução da ONU, Zona 

de Paz, com um único voto con
tra, o dos Estados Unidos. 

Quando o Chile quis equipar 
sua força aérea com caças F-16 
de última geração, Carter em-

A democracia militar 
de Chá vez deve parar 
para não pararmos a 
nossa de mais pão e 
menos armas 

bargou a compra para evitar o 
desequilíbrio de forças estraté
gicas na região. 

Agora, o plano de Chávez de 
gastar 60 bilhões de dólares em 

armas, transformando a V< 
zuela numa potência milit; 
uma ameaça ao contine 
Ele disse que ficará no go 
no até 2031 (não estarei íf 
por aqui), e se mostra "i 
gracionista". 

Mas quem pode sabe 
um presidente da Venezj 
não achará que deve ocuf 
Amazônia para evitar sui 
ternacionalização? 

Com os novos equipar 
tos - 14 caças Su-25, 600 
bombas guiadas por GPS 
taçóes de radar ultra-sofis 
das tridimensionais JYI 
China, e, em aquisição, 13 
vios, dez a quinze submai 
e 150 supersônicos - noss 

mos a segui-lo - disse o de
legado. - Em certo mo
mento perdemos o contato 
e conseguimos identifi
cá-lo na Avenida Brasil, na 
altura da Penha. De lá, con
tinuamos a perseguição até 
Copacabana, quando de
mos ordem de prisão ao 

Destino da 
maconha 
apreendida em 
Copacabana era 
favela em Caxias 

motorista na Avenida Pra
do Júnior. Acredito que o 
motorista tenha se perdido 
no caminho ou percebido a 
ação t'a polícia. 

A riaconha apreendida é 
'•u' >da de boldim e apre-


