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Como é que a Venezuela, sendo o país com

as maiores reservas de petróleo do mundo,

chegou a uma crise humanitária?

As pessoas costumam pensar que ter re-
cursos naturais significa ter riqueza. Mas a

experiência prova que habitualmente ter re-

cursos, como petróleo ou diamantes, signi-
fica pobreza. Os países que produzem e ex-

portam um ou vários desses produtos são ha-
bitualmente subdesenvolvidos e autoritá-
rios. Isso quer dizer que o excesso de recur-
sos não produz riqueza, mas sim pobreza.
Qual é o país que fala português que tem
mais petróleo?

Angola.
Exato. Diria que Angola é o país mais des-

envolvido e mais democrático do mundo lu-
sófono? Não é. Qual é o país que produz mais

petróleo em África? Nigéria. A mesma coisa

Quais são os países que produzem muito pe-
tróleo? No Golfo Árabe há vários. Em relação

a Arábia Saudita, podemos dizer que agora
tem um nível de riqueza alto, mas mal distri-
buído. É umaexceção. Habitualmente há uma

correspondência muito estreita entre recur-

sos, autoritarismo e subdesenvolvimento.
As exceções são a Noruega, os EUAe o Cana-
dá. São países que, quando descobriram o pe-
tróleo, já eram democráticos ou prósperos, ou
ambas as coisas.
Mas o que é que justifica essa diferença?

É um mecanismo económico que se cha-

ma "doença holandesa". Isto tem que ver
com o facto de, na década de 1960, a Holan-
da ter descoberto gás no mar do norte. O me-
canismo, simplificando, é o seguinte: pro-
duz-se gás e exporta-se. E, quando se expor-
ta um produto, em troca recebem-se divisas,
dólares. Um país que tem muito petróleo
tem um dólar barato. Isto quer dizer que a

sua moeda nacional é cara. Como a moeda
local é cara, o que esse país produz, além do



produto exportável, é caríssimo e portanto
deixa de produzir. O que aquele produto faz
é destruir o tecido produtivo em geral.
Os países que só produzem e exportam pe-
tróleo não produzem mais nada. É um efei-
to mecânico da economia. Apenas se produz

para exportar aquele produto que faz subir

as divisas. Não é uma bênção ter excesso de
divisas. E uma maldição.
Daí a palavra "doença"?

Sim, no vocabulário económico isto cha-

ma-se "doença holandesa" e "maldição dos

recursos" no vocabulário político. Há 50 anos,
foi publicado um livro muito famoso, "El ex-
cremento dei diablo", de Juan Pablo Pérez Al-
fonzo, um homem que desenvolveu a indús-

tria petrolífera na Venezuela [e que foi um dos

fundadores da Organização de Países Expor-
tadores de Petróleo] , em que fala do petróleo
como "o esterco do demónio". Na altura, a Ve-
nezuela estava a aproveitar muito bem o pe-
tróleo, tinha uma democracia, estava a desen-

volver-se, mas Pérez Alfonzo já antecipava
que isto iria ter consequências negativas. Por-

tanto, quando um país pensa que por encon-
trar petróleo se vai safar é muito provável que

aconteça o contrário. A base do desenvolvi-

mento é o trabalho e o conhecimento. Não são

os recursos. Os recursos, se forem suficientes,
são bons, se forem excessivos podem tornar-
-se uma maldição. Mais de 90% do que a Ve-
nezuela exporta é petróleo e derivados. E mais

de 70% do que importa é comida e medica-
mentos.
0 país ficou refém do petróleo.

Na economia, já descobriram a solução

para esta "doença". Porque as doenças curam-
-se. Amaneira de curar a "doença holandesa"

é com um fundo soberano. O que é um fundo
soberano? É não gastar.
Como tem a Noruega.

Exatamente. Mas eles podem fazer isso

porque são democráticos e prósperos. Não es-

tão a morrer de fome. Nos países pobres as

pessoas querem distribuição das divisas já.
O que isso produz é subdesenvolvimento. Dos

países em desenvolvimento, um dos poucos

que aprenderam a lição foi o Chile, que de-

pende muito da exportação de cobre. Meta-
de do que o Chile exporta é cobre. Mas tem
um fundo soberano, então faz política anticí-

clica. Dos 20 países latino- americanos, o Chi-

Temos a impressão
de que a América

Latina é terra de

ditaduras. Mas, de

facto, o que estamos

a observar é a

resiliência das

democracias.

le hoje é o mais rico de todos. E vai ser o pri-
meiro país desenvolvido da América Lati-
na porque, apesar dos recursos, atai "doen-

ça", conseguiu encontrar a cura - poupar
em vez de gastar. Poupar quando cresce,

gastar quando está em crise.

Porque é que a América Latina é terreno

fértil para o surgimento de ditaduras?

E um terreno fértil para ditaduras mas,

por exemplo, não teve nazismo, não teve

fascismo, não teve holocausto, não teve

guerras mundiais. Isto para colocar em con-
traste com a Europa.
Não teve, mas foi refúgio de nazis.

Sim, e de perseguidos pela purga esta-
linista. Leon Trotsky foi assassinado por
um estalinista no México, onde estava exi-
lado e supostamente em segurança. Se eu
tiver de descrever a América Latina numa

palavra católica, é o limbo. Mas a Europa
passa do inferno ao paraíso em algumas dé-

cadas. Hoje achamos natural a prosperida-
de democrática da Europa, mas há 70 anos

estavam a massacrar-se uns aos outros.
Houve milhões de pessoas que morreram
na Europa às mãos dos europeus. Então, a

América Latina é uma coisa cinzenta.



E, quando a Europa está democrática, a coi-

sa cinzenta é má. Mas, quando a Europa se

massacra, a América Latina é bastante boa.

E um refugio. O que quero dizer é que a

América Latina não é umparaíso. Está lon-

ge disso. Mas também não é o Inferno.
Mas o que é que promove esta ascensão

ao poder de ditadores?

Na América Latina, existem 20 países.

Desses, 18 falam espanhol, um fala fran-
cês, o Haiti, e outro fala português, o Bra-
sil. Neste momento, há apenas quatro que
não são democracias. Cuba, Nicarágua,
Honduras e Venezuela. Isso quer dizer

que as ditaduras são proeminentes, mas
não são maioritárias. Ficamos com a im-
pressão de que a América Latina é terra
de ditaduras e julgamos o todo por uma

parte que é, afinal, uma minoria. De fac-

to, o que estamos a observar agora é a re-
siliência das democracias. O Chávez, na
Venezuela, foi uma exceção, não a norma.

A ditadura j á foi a norma na América La-
tina até à década de 1970. A partir da dé-
cada de 1980, começa a terceira vaga de

democratização. A democratização acon-
tece em vagas. Vários países democrati-

zam-se ao mesmo tempo e viram autori-
tários ao mesmo tempo.
E sempre em bloco?

É em "clusters", grupos. Isso é muito in-
teressante. Há simultaneidade temporária
e espacial. A terceira vaga começa a 25 de

Abril de 1974 em Portugal. Há um livro de
Samuel Huntington, um politólogo ameri-

cano, que se chama "Terceira Vaga", em que
o autor estuda os processos pelos quais a

democracia avança e retrocede e em que
diz que o terceiro processo de democrati-

zação começa com "Grândola Vila More-
na". Imediatamente a seguir, democrati-
zam-se a Grécia e Espanha. Na década se-

guinte, na de 1980, democratiza-se a Amé-
rica Latina. Agora não estamos a ver uma

vaga, nem um "cluster", estamos a ver as ex-

ceções. Por enquanto. Parece-me impor-
tante ressaltar isto. A Venezuela é mais um
caso de dominó. Pode vir a contagiar. Mas

contagia a catástrofe humanitária. Por en-

quanto, não contagia o regime político.
Desde que Hugo Chávez morreu assistiu-

-se a uma alteração até na própria eco-

nomia do país. Foi só uma mudança de li-

derança ou houve outros fatores?

O chavismo foi duas coisas: carisma
mais petróleo. Maduro não tem nenhuma
dessas duas coisas. Foi o sucessor indigi-
tado por Chávez pela sua lealdade com
Cuba. Chávez morreu em Cuba. Poderia
ter ido para bons hospitais no Brasil ou
nos EUA. Teve ofertas nesse sentido. Não
quis. Foi morrer em Cuba e foram os cu-
banos a gerir a transição. Porque a Vene-
zuela é, de facto, uma colónia cubana.
O serviço de informações, todo o contro-
lo dos cidadãos, a espionagem, a guarda



pretoriana que protege o governo... é tudo
cubano. Quando Chávez morreu, os cu-
banos tinham duas opções: Maduro, que
era leal a Cuba, e Diosdado Cabello, que
é o chefe das Forças Armadas e tem uma
certa autonomia corporativa. Escolheram

quem era leal ao regime cubano. Maduro
está no poder porque é o homem de Cuba.
Mas o regime é militar. Podem perfeita-
mente desembaraçar-se de Maduro. Na
verdade, quem manda na Venezuela é

uma combinação de Cuba com os milita-
res. Os militares têm o poder efetivo. Cuba
concede todo o dinheiro que entra pelo
petróleo, pelo controlo das divisas, pelos
alimentos e pelo narcotráfico. Então, o ca-
risma da liderança perdeu-se com Madu-
ro e o petróleo também se perdeu, por
duas razões. A primeira é porque baixou
o preço - passou de 100 dólares o barril

para 30 dólares, agora está nos 60. E a se-

gunda é que a Venezuela é o único país
produtor de petróleo que reduziu a pro-
dução durante o "boom". Deixou a in-
fraestrutura de produção petrolífera ficar
obsoleta.
Não investiu.

Nada. Frequentemente há um incên-
dio numa refinaria e já não volta a funcio-

nar. Em 2002, houve um "lockout" da ad-

ministração da PDVSA - a companhia pe-
trolífera nacional - que se revoltou contra
o governa Em retaliação, o governo despe-

diu os engenheiros. A empresa ficou sem

um quadro de pessoal qualificado. Hoje, a

PDVSA tem cerca de 10 vezes mais empre-
gados do que há 20 anos e produz metade
do petróleo. O resultado é uma catástrofe
económica.
Existem dois mil generais na Venezuela.

Mais do dobro dos que existem nos EUA.

Como é que isso se explica?
As Forças Armadas, em regra, servem

para defender um país de uma ameaça es-

trangeira. Na Venezuela existem para ga-
rantir a estabilidade do regime. Os generais
são os que têm acesso ao dinheiro de que
falavahá pouco do petróleo, da comida, das

divisas e da droga. Há um general das fral-
das, um dos feijões, um do papel higiénico...
Não estou a brincar. É mesmo assim. Cada

um tem responsabilidades atribuídas para
o fornecimento de um produto. Alguns têm

A grande

ameaça da

Venezuela

para o mundo

é implodir
e contagiar.
Seria um

desastre

o aumento

do militarismo

e da xenofobia

nos países
vizinhos.
mais do que um produto. A função dos gene
rais é administrar o Estado.
Mas isso foi feito para controlar esses mili-

tares?
Sim. As pessoas morrem de fome e de

doenças. Há um problema de desnutrição ge-
ral. Três milhões saíram do país, o que corres-

ponde a 10% da população. Mas os generais
são ricos. Têm festas com champanhe.
O grande narcotráfico está nas mãos deles e

das multinacionais da droga. Promover a ge-
neral é a maneira de garantir a lealdade des-



tas pessoas. Só que alealdadebolivariana vem
dos que estão em baixo. Um tenente boliva-
riano controla um general pouco confiável.

Então, os generais, por um lado, obedecem

porque são ricos. Por outro, se não forem leais,

são presos. Tudo isto é organizado pelos ser-

viços de informações cubanos. Há um bilhe-
te de identidade eletrónico, um sistema auto-
matizado de controlo da população. O gover-
no sabe quem é cada pessoa, onde mora, qual
a relação que tem com os outros. Existem mi-
lícias que estão relativamente formalizadas,
mas fora da órbita das Forças Armadas. Há
perto de 100 mil milicianos armados. São pes-
soas que o regime armou para garantir a sua

estabilidade, mas também para controlar a

população e os militares. Os militares têm
medo disso.
E por isso que os militares não deixam cair

Maduro? Por medo?
Têm medo, sim. De duas coisas. Numa

ditadura, quem perde vai para a prisão, no
melhor dos casos. O custo da saída de um go-
verno autoritário é muito alto. Se não for a

prisão, é o exílio. Se não for o exílio, é a mor-
te. Estas pessoas não querem perder a liber-
dade. Portanto, a amnistia que Guaidó ofe-

receu é a primeira condição para facilitar uma

transição. Mas não chega, porque estes mili-
tares querem ser livres e ricos. Então, o Go-
verno precisa de um suborno, de uma área

protegida. Há exemplos disso. No Chile,
quando os militares se retiraram do poder, fi-
caram com acesso a uma percentagem do

fundo soberano do cobre. Mas o Chile tinha
uma economia a funcionar. Se isto não é ra-
zoável, pelo menos, é tolerável. Na Venezue-

la, os militares deixaram o país destroçado,
uma economia que já não existe. Para recons-
truir a Venezuela, é preciso pedir dinheiro.

Imagine pedir dinheiro ao mundo para re-
construir a Venezuela e continuar a pagar aos

criminosos que fizeram isto. Ninguém vai

querer isso.

Como é que isso se pode resolver?

Há interesses que podem ser mobilizados.

Por exemplo, os EUA, a China e a Rússia, a in-
vestir na indústria petrolífera. Se isso aconte-

A Venezuela é,

de facto, uma

colónia cubana.

[...] Maduro está

no poder porque
é o homem de Cuba.

cer, o Governo arrecada dinheiro, e com

esse dinheiro paga aos militares.

Mas, sem dinheiro, o que é que Juan

Guaidó pode negociar com os militares

nas tais "reuniões clandestinas" que
tem tido?

Só pode ser "a amnistia e logo vemos".

Pode prometer alguma coisa, mas nin-

guém acredita que possa garantir isso. Há
dois dias, uma coluna no The New York
Times escrita por um politólogo sugere
isto: subornem os militares. Não há outra
maneira. Não chega a amnistia. O subor-

no, obviamente, depois é revestido de le-

galidade como este fundo que têm os mi-
litares chilenos. Mas não chega a liberda-
de. É preciso pagar aos militares para que
eles aceitem a transição democrática.

Acredita numa transição pacífica?
Aúnica maneira de ser uma transição

pacífica é os militares, unificadamente,

desembaraçarem-se de Maduro. Manda-
rem-no para um exílio dourado em Cuba,
ficarem com o poder e negociarem um

processo eleitoral que, segundo Guaidó,
demoraria entre seis e nove meses. Sem

os militares, isto não se faz.
A Venezuela está pronta para ir a umas

eleições livres?

Não está pronta, porque a oposição
tem de se reestruturar. Todas as agências

que têm de controlar o processo eleitoral,
neste momento, estão desestruturadas ou
controladas pelo regime. É preciso recriar

tudo. Os tribunais de monitorização, a

questão da logística, de como se distri-
buem as urnas de voto. Tudo tem de ser
feito de novo.

Há partidos estruturados e sólidos na

Venezuela para irem a eleições?
Sim. Neste momento, é difícil ver isso

porque estão todos juntos na Assembleia

Nacional, atrás de Guaidó. Mas a oposi-

ção tem vários partidos. Há opções.

Guaidó não se tem apresentado com

uma postura radical. Tem sido firme,
mas não radical.

Além de moderado, ele é muito inte-

ligente. Sabe que a única maneira de o re-

gime sair é fazendo um acordo com ele.

Mas não com o chefe do regime [Madu-
ro] . Em toda a transição democrática há

quatro grupos. Os radicais e os modera-
dos no governo e os radicais e os modera-
dos na oposição. Ele sabe que a única ma-
neira de chegar a uma transição política
é que os moderados de cada lado pac-
tuem. Ele conseguiu, primeiro, moderar
a oposição. Sobrepôs-se aos radicais que
achavam que só a violência podia libertar
a Venezuela. E depois apelou aos mode-
rados do regime.

Quem é este jovem engenheiro? Como

é que aparece no panorama político ve-

nezuelano?
Ele é do partido do Leopoldo López,

o mais famoso dos presos políticos. Não
é um partido maioritário, mas é o partido
mais aguerrido contra o Governo.

E um partido de esquerda ou de direita?

Isso não existe. Na Venezuela, é de-
mocracia ou ditadura. Mais relevante que
a ideologia é a classe social. Esta é a cha-

ve. O Leopoldo López é de classe alta.
Juan Guaidó é de classe humilde - e isto

é fundamental -, sendo ambos do mesmo

partido. Todos os anteriores líderes da

oposição - Leopoldo López, Corina Ma-
chado, Henrique Capriles - podem ser
acusados de oligarcas. Guaidó não. O seu

pai é taxista. Ele é moreno. É o único po-
lítico que utiliza gravata e casaco. Porque
sendo popular ninguém vai reclamar. To-
dos os outros tinham de fazer de conta que
eram populares. Vestiam boné, camisola.

Isto é uma diferença fundamental. Em

parte é por isso que os mais pobres agora
saíram a acompanhar Guaidó nas ruas

quando antes não acompanhavam López
nem Machado. Agora há alguém como



eles a interpelá-los.
Se houver eleições, Guaidó será candi-

dato?

É muito provável. Não esperaria ou-
tra coisa. Mas sou muito cético em rela-

ção à probabilidade de haver eleições.
Acho difícil que isso aconteça.
0 que acha que vai acontecer?

Os cenários são: primeiro, fica a dita-
dura como está. Segundo, há uma transi-

ção democrática, eleições e ganha alguém
da oposição, se calhar Guaidó. Pelo meio,

podem acontecer duas coisas. A melhor é

a ditadura manter-se, mas com outra ca-

beça. Maduro cai, o regime fica, como
aconteceu no Egito. E a outra é a gueixa
civil. Dividem-se os militares e enfren-
tam-se. Isto tem um perigo muito grande
de transborde para a região. A grande

ameaça da Venezuela para o mundo é im-

plodir e contagiar países como a Colôm-
bia e o Brasil. Seria um desastre o aumen-
to do militarismo nos países vizinhos e da
xenofobia.
E por isso que muitos dos países estão

a colocar-se ao lado de Juan Guaidó? Já

estão a receber muitos migrantes.
A principal causa da intervenção in-

ternacional na Venezuela são os migran-
tes. A catástrofe humanitária produz um
êxodo. Este êxodo está a transbordar as

fronteiras e desestabiliza os países da re-

gião. Não é o petróleo, nem a geopolítica.
Isso também conta, mas é secundário.
O problema é o contágio que uma implo-
são da Venezuela pode produzir.
No caso dos EUA, será uma razão dife-

rente.
A esquerda anti-imperialista latino-

-americana considera que é o petróleo
que está a motivar a posição dos EUA.
Falso. Os EUA já importam 40% do pe-
tróleo da Venezuela. E são os únicos que
pagam em dinheiro, juntamente com a ín-
dia. O petróleo que vai para a China e para
a Rússia é por pagamento de dívidas.
O que vai para Cuba é financiado ou sub-

sidiado pela Petrocaribe. Os EUA, com
este embargo, o que fazem é cortar o flu-
xo de divisas. A Venezuela fica sem recei-
tas. Por isso tem de vender desesperada-
mente ouro ou encontrar mercados alter-

nativos. O petróleo da Venezuela é muito

pesado, o que significa que é mais difícil e
mais caro de extrair e refinar. É preciso
uma infraestrutura especial que está no
Texas há várias décadas. É refinado lá em

parte pela Citgo, uma companhia subsi-
diaria da estatal PDVSA e em parte por
companhias americanas. A indústria pe-
trolífera americana preferia manter
o "status quo". O embargo prejudica-os.
As motivações são geopolíticas. É conter
a China e a Rússia mais do que conseguir
o petróleo.
A estratégia de Guaidó para ganhar
apoios está virada para fora. Tem-se

desdobrado em contactos com os me-
dia internacionais. Já não precisa de fa-

lar para dentro?

Não. Ele precisa de falar para os três.

Quem são? Primeiro, a oposição. Unifi-
car a oposição foi a sua primeira missão

bem-sucedida. Depois, os moderados do

regime, os militares. Convencê-los a trair
Maduro e, por fim, a comunidade inter-
nacional. Ele fala para os três o tempo
todo.
Guaidó dirigiu-se também aos países

que apoiam Maduro. Disse: "Também

convém à China e à Rússia que haja
uma mudança neste país." É mesmo as-

sim?

Absolutamente. A China e a Rússia
são ambas desafiantes para os EUA, mas
em diferentes tabuleiros. A China é um
desafiante económico e a Rússia um de-
safiante militar. Os EUA são praticamen-
te autossuficientes no petróleo. Aqueles
40% da exportação venezuelana para os

EUAé7%daimportação norte- america-

na de petróleo. Os EUA importam mais
do Canadá, do México ou da Arábia Sau-

dita. Isso quer dizer que, para a Venezue-

la, os EUA são mais importantes do que

A América Latina

não é um

paraíso. Mas
também não

é o Inferno. [...]
A Europa passa
do inferno

ao paraíso
em algumas
décadas.



o contrário. Ora, para subsistir, a Venezuela

precisa de alguém que esteja interessado no

seu petróleo. Que não são os EUA. Ou antes,
são mas em menor grau. Portanto, a China e

a Rússia são aqueles que precisam da Vene-
zuela. Guaidó está fazer isto porque precisa

que a China e a Rússia não se oponham à de-

mocratização. Mas também vai precisar des-

ses dois países depois da democratização.
Neste momento, ambos apoiam Maduro.
Mas a China é sempre mais ambígua. Não

quer fazer negócio geopolítico. Está a fazer

negócio económico. Quer que garantam que
vai recuperar aquela dívida, são mais ou me-
nos 50 mil milhões de dólares. A Rússia, por
outro lado, está a fazer um negócio geopolíti-
co, é o mais difícil de convencer.
A apresentação de um programa de gover-
no institucionalizou a posição de Guaidó en-

quanto presidente interino?

Sim. Para mim, a mensagem mais impor-
tante é "olhar para a frente". É uma mensa-

gem de futuro, não de vingança. Ele não está

a dizer: "Nós vamos mudar isto e vocês vão

pagar pelo que fizeram." Não. Está a dizer:
"Nós vamos mudar isto e vamos ficar todos

melhor." É uma mensagem muito clara para
aqueles que têm o poder.
Ontem reuniu-se no Uruguai o Grupo de Con-

tacto Internacional (GCI) para a Venezuela,

onde está representado Portugal e outros

países da União Europeia, juntamente com

quatro nações latino-americanas. Que elei-

to pode ter o GCI nesta crise?

Pode ajudar a coordenar a ajuda humani-
tária agora e o processo eleitoral depois. Mas
dificilmente isso acontecerá enquanto Ma-
duro continuar no poder. A União Europeia
pode ter um papel importante na reconstru-

ção do país, porque tem dinheiro. Se a Vene-
zuela se tornar democrática, a UE poderá ser



relevante na ajuda humanitária.
Ter tomado posição oficial contra Maduro

fragilizou a diplomacia portuguesa?
No curto prazo, sim, fragilizou. Mas se

houver uma transição democrática na Vene-

zuela, no médio prazo, essa posição fortale-
ceu a diplomacia portuguesa.

Como é que interpretou o facto de John Bol-

ton, conselheiro de Segurança Nacional dos EUA,

ter deixado os jornalistas lerem, no seu cader-

no, uma nota que dizia "5 mil soldados na Co-

lômbia"?

É uma mensagem destinada a dar credi-
bilidade à frase "todas as opções estão sobre

a mesa", incluindo a invasão militar. Acho que
não é muito eficaz para pessoas pensantes.
Mas os militares venezuelanos não são pes-
soas pensantes.
Mas é para levar a sério?

Pelo contrário. É para rir.

Que papel pode ter o presidente do Brasil,

Jair Bolsonaro, na transição política?
O Brasil perdeu muita capacidade de me-

diação, não só com a mudança de governo mas
também com a crise dos últimos anos. De fac-

to, quem pensa estrategicamente no Brasil
não é o Bolsonaro, é o seu vice-presidente,
Hamilton Mourão. E são os militares que têm
autonomia intelectual e, se calhar, autonomia

operativa. Os militares não querem que haja
contágio. Não estão interessados em mais
nada. Não querem envolver-se, não querem
invadir, não querem ser invadidos por milita-

res, narcotraficantes ou pobres. O Brasil está

interessado na estabilização da Venezuela.

Qualquer estabilização. Bolsonaro apoiou
Guaidó porque acha que a estabilização vem
daí.
Como avalia a atuação do Papa como chefe

de Estado neste conflito? Aceitou ser media-

dor.

O Papa aceita mediar entre "o lobo e o cor-
deiro". A sua atuação como chefe de Estado é

controversa, mas como líder espiritual é des-

mor alizante. Ele é argentino e é peronista, por
isso simpatiza com o regime. Mas, sendo Papa,
tem uma posição diplomática, que é: nós re-
zamos e dialogamos com todos. Mantém am-

biguidade, w

Esquerda ou

direita? Isso

não existe.

Na Venezuela,
é democracia

ou ditadura.


