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Trecho do muro sobre a Fronteira com os EUA 
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MÉXICO - Com a posse de Felipe Calderón em 2006, o governo mexicano 
declarou uma “guerra sem trégua e sem quartel” contra o crime 
organizado, argumentando que este “estava fora de controle” e “ameaçava 
o estado mexicano”.  
• O aumento da dificuldade em ingressar drogas nos EUA aumentou a 
importância do mercado interno mexicano e as disputas entre os cartéis, 
não apenas por rotas internacionais como por pontos locais de distribuição. 
• Atualmente a violência dos cartéis encontra-se em níveis altíssimos mas é 
geograficamente restrita a algumas áreas específicas do país.  
• A política de extradições para os EUA é a atual ação mais utilizada contra 
grandes traficantes.  
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 Submarinos e Lanchas de alta 
velocidade utilizados para tráfico 

(Foto: AP) 

Canhão era usado para passar 
entorpecentes sobre a fronteira do México 

(Foto: AP) 
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MÉXICO 
• Tensão na Fronteira – O Muro de Trump   

https://oglobo.glo
bo.com/mundo/sa
iba-tudo-sobre-
muro-de-trump-
que-vai-separar-
eua-mexico-
20925012 
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 Colômbia - Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e ELN 
(Exército de Libertação Nacional) – Guerrilhas surgidas na década de 1960, 
muito ativas até 1980.  
• Após esse período, perderam seu caráter ideológico e passaram a atuar 
buscando desestabilizar o governo colombiano.  
• Cobram ‘pedágios’ dos traficantes de drogas nas áreas que controlam – 
cerca de metade do território do país. Como oposição a essas guerrilhas 
surgiram as AUC (Autodefesas Unidas da Colômbia), grupos paramilitares 
apoiados pelo exército colombiano. 
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 A folha de Coca faz parte das tradições alimentares andinas, conciliar a 
produção para consumo com o combate ao tráfico é o grande desafio. 
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•Durante a década de 1990, a organização chegou a dominar cerca de 40% 
do território colombiano, possuindo mais de 18 mil guerrilheiros.  
• Porém, as ações do Exército nacional, financiado pelos EUA, expulsou o 
grupo para regiões próximas à fronteira com países vizinhos.  
• Essa atitude do governo “enfraqueceu” o movimento, que, atualmente, é 
formado por aproximadamente oito mil guerrilheiros.  
• Outra baixa significativa foi a morte de Mono Jojoy (um dos líderes das 
Farc), assassinado em setembro de 2010.  
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 ACORDO DE PAZ DA COLÔMBIA 
• Após três tentativas de negociações com as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc), sob diferentes comandos, em 26 de 
setembro, o governo colombiano assinou em Cartagena das Índias um 
acordo de paz com a maior guerrilha da América Latina e iniciou uma nova 
página na história do país.  
• No entanto, os colombianos rejeitaram o acordo em um plebiscito.  
• Em novembro, porém, as Farc e o governo colombiano assinaram um 
novo acordo da paz para acabar com os 52 anos de conflito armado no 
país 
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 A bem sucedida negociação com a FARC rendeu ao presidente 
colombiano o premio Nobel da Paz de 2016. 

 (Foto: Fernando 

Vergara/AP) 
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 Venezuela 
• 2013 Morte de Hugo Chaves e eleição de Nicolás maduro. 
•2014 Queda do preço do petróleo – Dificuldades econômicas 
• 2015 Maioria dos votos para a oposição em eleições parlamentares.  
•2016 Agravamento da crise política com tentativa de convocação de 
referendo revogatório do mandato presidencial anulado pela suprema 
corte. 
• 2017 Crise institucional entre Legislativo e judiciário.         
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 Onda de protestos contra e a favor do Governo tem tomado as ruas da 
capital venezuelana.   


