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O republicano Newt Gingrich
mal anunciou sua pré-candidatu-
ra à sucessão de Barack Obama e
já tem explicações a dar. O site
Politico.com revelou que Gin-
grich gastou entre US$ 250 mil e
US$ 500 mil em joias para a espo-
sa quando ainda era apenas um

integrante da comissão de Agri-
cultura da Câmara dos Deputa-
dos.

US$ 1 milhão
é a previsão de preço para um
autorretrato de Frida Kahlo em
leilão a ser realizado em Nova
York. A curiosidade é que, ape-
sar do valor, a peça tem apenas
5 cm x 4 cm
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O Legislativo espanhol vai reto-
mar a discussão de uma lei de
combate à anorexia. Entre as me-
didas propostas estão a mudan-
ça nos padrões de corte para rou-
pas e a imposição de um índice
de massa corpórea mínimo para
modelos nos desfiles de moda.

EL PAÍS
Espanha discute criação
de lei contra a anorexia

Cidade austríaca retira
título de honra de Hitler

Newt Gingrich terá de
explicar compra de joias
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Promotores franceses abriram
um inquérito preliminar ontem
para investigar acusações de as-
sédio sexual contra o vice-minis-
tro responsável pelo funcionalis-
mo público francês, Georges
Tron. Ele é acusado por duas mu-
lheres e teria cometido os cri-
mes entre 2007 e 2010, enquan-
to era prefeito da região de Dra-
veil, ao sul de Paris.

As duas mulheres, identifica-
das como Laura, de 34 anos, e
Eloise, de 36, trabalhavam na pre-
feitura e apresentaram as quei-
xas separadamente. Elas disse-
ram à imprensa que não se co-
nheciam durante esse período e
os supostos ataques ocorreram

depois que Tron ofereceu-lhes
uma massagem terapêutica nos
pés. Ambas tiveram quadro de-
pressivo e tentaram suicídio
após os abusos.

Uma das duas vítimas afirmou
que decidiu romper o silêncio
após a prisão do ex-diretor-ge-
rente do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) Dominique
Strauss-Kahn. “Quando vi que
uma camareira pode enfrentar o
poderoso Dominique Strauss-
Kahn, disse a mim mesma que
não tinha o direito de ficar cala-
da e permitir que Tron atacasse
outras mulheres”, disse.

Uma das mulheres disse ao jor-
nal Le Parisien que o então prefei-
to a tocava de forma inapropria-
da quase todos os dias em que
ela trabalhou como recepcionis-
ta no escritório dele. “Depois de
uma refeição regada a álcool, ele
me pediu para ficar na sala, e co-
meçou a me despir. Pediu que eu
fechasse os olhos. Fiquei parali-
sada, pensei que iria morrer”, re-
latou. Ela afirmou ainda que,

após o abuso, Tron obrigou-a a
redigir sua própria carta de de-
missão, ditando-a.

O advogado de Tron, Olivier
Schnerb, afirma que as acusa-

ções são falsas, que seu cliente
irá processar as acusadoras por
difamação. “Isso tudo é absurdo,
uma sucessão de denúncias fal-
sas, puramente difamatórias”,
disse Schnerb em declaração à
repórteres.

Vice-ministro desde março do
ano passado e um dos aliados
mais próximos do presidente
francês, Nicolas Sarkozy, Tron
nega as acusações. O político é
reflexologista profissional, mas
afirma ser vítima de um complô
para tentar acabar com a sua car-
reira política. Segundo ele, as mu-
lheres querem se vingar de suas
demissões da prefeitura. O mi-
nistro disse ainda que elas são
ligadas a pessoas da oposição de
extrema direita.

Denúncias. A prisão de Strauss-
Kahn – conhecido como “O
Grande Sedutor” na França –
chocou o país, mas também cha-
mou a atenção para a aparente
relutância da mídia francesa em
divulgar denúncias de abusos se-

xuais contra políticos, celebrida-
des e outras personalidades.

Desde a detenção do ex-chefe
do FMI, outras mulheres denun-
ciaram ataques de Strauss-

Kahn. O ex-diretor, favorito pa-
ra vencer as eleições presiden-
ciais francesas do ano que vem,
foi libertado sob fiança e nega as
acusações, assim como Tron.

A infidelidade
dos políticos
Alguns traços que tornam uma pessoa habilidosa na
política são responsáveis por torná-lo uma pessoa infiel

Ministro de Sarkozy é acusado de assédio
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● O ex-diretor-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI),
Dominique Strauss-Kahn, encon-
trou um lugar mais adequado
para permanecer em prisão domi-
ciliar. Segundo a Justiça de Nova
York, o juiz responsável pelo ca-
so de agressão sexual concor-
dou com o local. O porta-voz Da-
vid Bookstaver não revelou onde
será a nova residência do acusa-
do. Strauss-Kahn está sob prisão
domiciliar provisória em um apar-
tamento em Manhattan.
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A agência Iarpa – braço tecnológi-
co da CIA – criou um catálogo de
metáforas em inglês, farsi, espa-
nhol e russo. O objetivo é melho-
rar o rastreamento de mensa-
gens, incluindo expressões que
não fariam sentido literalmente
para computadores.

A cidade austríaca de Amstetten
demorou algumas décadas, mas
retirou o título de cidadão hono-
rário concedido a Adolf Hitler. A
assembleia municipal decidiu
anular a honraria concedida ao
genocida, apesar de protestos do
partido de extrema direita local.

estadão.com.br

Ex-diretor do FMI
encontra novo lar
para cumprir pena

N a semana passada, Ar-
nold Schwarzenegger
se juntou ao clube dos
conhecidos políticos
que ganham os holofo-
tes por terem traído

suas mulheres. Outros membros in-
cluem os presidentes John F. Ken-
nedy, Bill Clinton e Franklin Roose-
velt, membros ou ex-membros do
Congresso, entre eles John Edwards,
Newt Gingrich e John Ensign, e go-
vernadores, como Eliot Spitzer e
Mark Sanford.

Assim sendo, por que ainda elege-
mos pessoas assim? E porque, em tan-
tos casos, continuamos a enxergar os
mulherengos como heróis? Para co-
meçar, algumas das características
que tornam uma pessoa habilidosa na
política – traços que o público tende a
admirar – são também responsáveis
por predispô-la à infidelidade. Gin-
grich, que teve antes do fim do segun-
do casamento um caso com aquela
que se tornaria sua terceira mulher,
explicou recentemente sua conduta
com as seguintes palavras: “Não há
dúvida que, em certos momentos de
minha vida, parcialmente impelido
pelos sentimentos intensos que nu-
tro pelopaís,eutrabalhei comexcessi-
vo afinco e certas coisas inapropria-
das ocorreram em minha vida.”

Sua declaração é um insulto a mi-
lhões de americanos trabalhadores e
monogâmicos. No entanto, se a in-
tensidade dos sentimentos em rela-
ção ao país e a disposição para o traba-
lho não consistem em fatores que fa-
vorecem a infidelidade, quais seriam
então esses fatores?

São muitas as hipóteses possíveis:
a necessidade de expressar poder, o
amor pela conquista, talvez o narci-
sismo – características que podem be-
neficiar um político em outras are-
nas. Na minha opinião, o principal

fator responsável pela infidelidade
entre os governantes é uma predis-
posição a assumir riscos, que é tam-
bém uma qualidade essencial para os
políticos. O rótulo que aplico a casos
desse tipo é o de “Personalidade tipo E”
– o “E” correspondendo a “emoção”.

Ter uma personalidade tipo E não é
necessariamente um problema: muitos
dos maiores sucessos e feitos america-
nos não teriam sido possíveis se não fos-
se por aqueles dispostos a correr riscos.
Os EUA foram fundados por homens do
tipo E que não tiveram medo de se levan-
tar contra um dos maiores impérios do
mundo. Acredito que, até certo ponto,
os EUA podem ser descritos como um
país do tipo E, inclinado a correr certos
riscos. Os indivíduos de tipo E, porém,
podem também apresentar uma predis-
posição a assumir riscos negativos, en-
volvendo-se no crime, no uso de drogas
ou em encontros sexuais com desfe-
chos ruins.

Aqueles dispostos a correr riscos bus-
cam levar vidas emocionantes, interes-
santes e desafiadoras. Tendem a acredi-
tar que controlam o próprio destino.
Costumam ser atraídos pela variedade,
novidade, intensidade e incerteza. São
muitas vezes criativos, manifestam opi-
niões independentes e, normalmente,
apresentam um forte impulso sexual e
energia de sobra.

Na política, não costumamos votar
nos candidatos mais discretos. Gosta-
mos de carisma, ousadia e ideias novas
expostas enfaticamente. Isto é parte do
motivo pelo qual os políticos do tipo E
frequentemente saem vencedores. No
entanto, uma vez eleitos para seus car-
gos, eles podem também manifestar
uma tendência menos desejável de en-
volver-se em riscos. Trata-se de algo
que faz parte de suas personalidades.

Por que os mais dispostos a correr
riscos se veem atraídos por papéis de
liderança na política? Basta analisar o

cargo: tudo é imprevisível. Um candida-
to pode investir todas as suas energias e
recursos em uma campanha e, ainda as-
sim, sair derrotado. Não há garantias,
nada de jornada fixa de trabalho e as
viagens são constantes. Um político de-
ve estar sempre de prontidão, apresen-
tar desenvoltura ao conversar com uma
sequência desconhecidos e ainda ser ex-
trovertido ao falar em público.

Não existe manual ensinando o cami-
nhopara osucesso. Umpolítico leva tam-
bém uma vida de transparência, gozan-
do de pouca privacidade. Todos os dias
são tomadas decisões com o potencial
de alavancar ou afundar uma carreira.

Manter um lar, uma família e um casa-
mento nos limites da normalidade é pra-
ticamente impossível. Quem poderia
não apenas aceitar, mas prosperar em
tais circunstâncias? Aqueles predispos-
tos a correr riscos.

Outro fator em casos de infidelidade
dos políticos é o fato de eles se verem
constantemente cercados por acólitos
– seguidores, adoradores, membros da

equipe de assessores, funcionários da
campanha –, todos concentrados em
agradar o político.

Essa adoração pode contrastar muito
com, digamos, uma mulher em casa re-
clamando por ser a única a levar o lixo
para fora, passear com o cachorro e le-
var as crianças ao treino de futebol.

Até o momento, os escândalos se-
xuais na política envolveram principal-
mente homens, em parte porque eles
ainda constituem a maioria dos repre-
sentantes eleitos. No entanto, confor-
me aumenta a proporção de mulheres
envolvidas na política, é provável que a
grande diferença entre os gêneros na
frequência de casos de infidelidade di-
minua. Afinal, as mulheres da política
também apresentam a tendência a cor-

rer riscos.
Algo que me parece

particularmente inte-
ressante é o quanto os

americanos estão dispostos a
perdoar o comportamento infiel dos
tipos E com o passar do tempo, desde
que não haja crime nem coerção en-
volvidos e desde que a traição não te-
nha sido particularmente cruel –
quando há, por exemplo, um cônjuge
muito doente envolvido no caso.

Em geral, os americanos não permi-
tem que a má conduta sexual man-
che a opinião que fazemos do legado
político de um governante. No entan-
to, apesar da tendência de perdoar
políticos infiéis, eles raramente vol-
tam a se candidatar depois de terem a
vida íntima exposta ao público. Isto
significa que temos poucos dados pa-
ra avaliar se a disposição da popula-
ção ao perdão se estende às urnas.

Antes de podermos traçar conclu-
sões válidas quanto à disposição do
eleitorado de perdoar esse tipo de
má conduta, nós, que estudamos es-
se tipo de fenômeno, precisamos de
mais exemplos de mulherengos co-
nhecidos que voltem a se candidatar.
Tenho a impressão de que esses
exemplos ainda surgirão. / TRADUÇÃO
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Complô. Tron fala em vingança de ex-funcionárias

Duas funcionárias de uma
prefeitura nos arredores
de Paris acusam Georges
Tron de abusos sexuais
entre 2007 e 2010
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




