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Eleições legislativas
na Argentina
consagram os
políticos que
vão ficar com a
herança maldita
da era Kirchner

THOMAZ FAVARO

D
urante seis anos as ur-
nas foram o porto se-
guro de Néstor e Cris-
tina Kirchner. O mari-
do chegou à Presidên-
cia numa eleição da

qual seus principais adversários desisti-
ram, em 2003. Quatro anos depois, com
a popularidade em alta, ele elegeu a
mulher com 45% dos votos. Em suces-
sivas eleições, o casal manteve folgada
maioria no Congresso. Tudo isso é pas-
sado. No domingo 28. o casal sofreu
sua primeira derrota eleitoral. Um ver-
dadeiro massacre. Sete em cada dez ar-
gentinos votaram na oposição nas elei-
ções que renovaram parte da Câmara
dos Deputados e do Senado. O casal K,
como é conhecido, perdeu a maioria nas
duas Casas do Congresso. Até na pro-
víncia de Santa Cruz. que Néstor gover-
nou por doze anos. a dupla foi derrota-
da. Daqui em diante, para manter a go-
vemabilidade, como se diz em Brasília,
o casal presidencial terá de começar a
negociar — palavra até então inexisten-
te em seu vocabulário político. "É um
ciclo político que se encerra na Argenti-
na", disse a VEJA o sociólogo Gerardo
Adrogué, da Universidade de San An-
drés, em Buenos Aires.

Néstor Kirchner havia transforma-
do a renovação do Congresso em

uma consulta popular sobre o
"estilo K" de governar. Ele pró-
prio encabeçava a lista do Par-
tido Justicialista (nome oficial
do peronismo) na província de
Buenos Aires. Um vexame. O

ex-presidente teve
menos votos que
Francisco de Nar-

váez, candidato por
uma frouxa coali-
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zão entre liberais e peronistas dissiden-
tes. Relativamente novo no cenário na-
cional, Narváez é a estrela em ascensão
na política argentina. Ele não esconde a
ambição de ser o sucessor de Cristina na
Casa Rosada — mas há uma dificuldade
intransponível. Nasceu na Colômbia e,
como cidadão naturalizado, não é elegí-
vel para presidente. Seu limite parece ser
o Congresso e a condição de cacique de
uma das tribos que se engalfinham pelo
butim do estado argentino.

A grande questão é o que o algoz do
casal K fará com seu capital político.
Uma possibilidade é Narváez apoiar
Maurício Macri. prefeito de Buenos
Aires e companheiro na aliança vence-
dora. Membro de uma das famílias
mais ricas da Argentina, Macri nunca
foi afilhado de nenhuma das facções
peronistas, condição rara na política lo-
cal. O prefeito é o segundo político
mais popular da Argentina. Só perde
para Júlio Cobos, vice-presidente de
Cristina. Cobos era um político inex-
pressivo até o ano passado, quando
rompeu com a presidente. O estopim
do desacordo foi o projeto de aumento
dos impostos sobre as exportações
agrícolas, que colocou Cristina em
confronto direto com os produtores ru-
rais, responsáveis por 60% das exporta-
ções. Com direito ao voto de Minerva
no Congresso, o vice-presidente derru-
bou o projeto. Desde então, deixou de
falar com a presidente, o que fez muito
bem para seu prestígio. Segundo pes-
quisas, 51% dos argentinos têm uma
imagem positiva do vice. É mais que o
dobro da aprovação de Cristina.

A derrota nas urnas é o mais recente
capítulo da acelerada derrocada políti-
ca dos Kirchner. A manipulação desca-
rada do índice de inflação, a retórica
autoritária e a economia posta de joe-
lhos por sua administração populista
jogaram a aprovação do casal ladeira
abaixo. Nos últimos meses, o governo
enfrentou panelaços nas principais ci-
dades e bloqueios nas estradas rurais.
O apoio ruiu até mesmo dentro do par-
tido peronista. Depois do massacre nas
umas, Néstor renunciou à presidência
do partido e engoliu a ascensão de uma
facção rival, liderada por Carlos Reute-
mann, ex-piloto de Fórmula 1 e sena-
dor pela província de Santa Fé, uma
das mais ricas da Argentina. Político
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com fama de honesto, Reutemann era o
principal candidato peronista às elei-
ções presidenciais de 2003. Como
abandonou a disputa, foi substituído
por Kirchner. que venceu com apenas
22% dos votos. O resultado da semana
passada foi a vitória de uma oposição
que ressurgiu menos devido a seus pró-
prios méritos do que aos erros do casal
K. As facções peronistas se acomoda-
ram em grupos por conveniências mo-
mentâneas, e não por opiniões diver-
gentes. A ausência de um debate de
ideias e propostas permeou toda a cam-
panha. "A eleição foi uma votação con-
tra os Kirchner". disse a VEJA o analis-
ta político argentino Júlio Burdman, da
Universidade de Belgrano. em Buenos
Aires. '"Só não ficou claro a favor de
que os argentinos estão." •
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