
Em defesa do Mercosul 
 
Em sua primeira entrevista depois de ganhar as eleições presidenciais da Argentina, Cristina 
Kirchner defendeu a ampliação do Mercosul — o bloco comercial formado por Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai —, com ênfase na questão energética. Mas ela não citou os nomes dos 
países que poderiam integrar o bloco.  
 
Ela prometeu fazer da luta contra a pobreza e o desemprego a prioridade de seu governo e 
disse que gostaria que a senadora Hillary Clinton se tornasse a próxima presidenta dos Estados 
Unidos. Mas quem telefonou a Cristina para parabenizá-la foi o chefe de Estado norte-
americano, George W. Bush, adversário político de Hillary.  
 
Segundo Cristina, a integração energética da América do Sul é a única saída frente à alta do 
preço do petróleo. “Não será estranho que o preço do barril do petróleo chegue a US$ 100. Por 
isso, a equação energética da América Latina é fundamental”, disse Cristina, em entrevista à 
rede de TV Todo Notícias. A presidenta eleita afirmou que a Argentina voltou-se para a 
América Latina durante a gestão de seu marido, Néstor Kirchner. “E queremos aprofundar essa 
relação com a América Latina.  
 
Mais força, mais identidade, mais complementaridade entre nossas economias para nos 
relacionarmos com outros blocos”, acrescentou a presidenta eleita.  
 
Na entrevista, Cristina fez um balanço da vitória nas urnas, destacando que foi a diferença 
mais ampla entre o primeiro e o segundo colocado desde a volta da democracia ao país, em 
1983. Cristina confirmou que teve participação no plano econômico do governo atual, 
reconhecido pelos argentinos, segundo diferentes pesquisas de opinião, como uma das 
principais realizações da administração de Kirchner. “A Argentina que buscamos é um país com 
um altíssimo nível de recursos humanos, um país exportador como a Alemanha, com um 
considerável grau de tecnologia, de valor agregado, de inovação tecnológica”, exagerou a 
primeira-dama.  
 
Cristina, Néstor e assessores preparam um abrangente pacto social com o qual esperam 
proporcionar uma base sólida para que a economia do país siga crescendo. Nos últimos quatro 
anos, o Produto Interno Bruto (PIB) argentino cresceu 49%. A ambição dos Kirchner é obter 
um compromisso semelhante ao Pacto de Moncloa — o acordo entre partidos políticos, 
sindicatos e empresários firmado no fim da década de 80 na Espanha, que permitiu ao país se 
desenvolver.  
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