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Ricardo Alfonsín,
filho do falecido
ex-presidente
Raul Alfonsín e
principal candidato
de oposição, já
discursou em
defesa do Mercosul

Divulgação

DESTAQUE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

1.CristinaKirchnersó
devedecidirnaúltima
horaseconcorreráà
reeleição;2.Ricardo
Alfonsínéoprincipal
candidatoda
oposiçãonaseleições
presidenciais
argentinas;3.Eduardo
Duhalde, também
candidatode
centro-esquerda,
tentaangariarvotos
deMauricioMacri,
quedesistiuda
disputapara
concorreràprefeitura
deBuenosAires
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Cristina Kirchner mantém suspense
sobre sua candidatura à reeleição
RetaliaçãobrasileiraaprotecionismoargentinopodeentrarnapautadediscussõesdoscandidatosàPresidência

A presidente argentina, Cristina
Kirchner, vai esperar até o últi-
mo minuto para deixar claro se
vai ser candidata à reeleição, dis-
se ontem Aníbal Fernandez, che-
fe de gabinete da presidente. A lí-
der de centro-esquerda vem dan-
do poucas pistas quanto a seu fu-
turo político, apesar de as pesqui-
sas de opinião a terem apontado
como favorita."É uma decisão
que ela quase certamente tomará
na última hora", afirmou Fernan-
dez, em entrevista à televisão lo-
cal. "As listas de candidatos serão
decididas no último minuto da
hora final do dia final.Os parti-
dos políticos argentinos têm até
25 de junho para apresentar seus
candidatos às eleições gerais mar-
cadas para 23 de outubro.

Sofrendo de hipotensão arte-
rial e ainda chorando a morte de
seu marido e predecessor, Néstor
Kirchner, que faleceu há sete me-

ses, Cristina tem feito pouco para
dissipar a incerteza em torno de
sua possível candidatura à reelei-
ção. As especulações se intensifi-
caram no início deste mês, quan-
do ela disse em discurso que "não
estava morrendo de vontade" de
permanecer no poder. Mas a pre-
visão generalizada de analistas po-
líticos é de que ela se candidate.

Seu governo tem sido criticado
por investidores por suas políticas
intervencionistas. Mas a econo-
mia está tendo crescimento robus-
to, apesar da inflação alta. De acor-
do com uma pesquisa recente, o
índice de aprovação de Cristina é
de aproximadamente 50%. Ela es-
tá 20 pontos percentuais à frente
de seu rival mais próximo, o can-
didato do partido oposicionista
Radical, Ricardo Alfonsín, segun-
do as pesquisas de opinião. Além
de Alfonsín, Eduardo Duhalde
também deve entrar na disputa.

Influência do Brasil
Para os analistas políticos, a
decisão brasileira de impor
barreiras a produtos argenti-
nos pode ser decisiva nas pró-
ximas eleições. “A partir do
momento em que essa medida
afetar a economia argentina,
isso pode influenciar direta-
mente o apoio a Cristina Kirch-
ner”, diz Marcelo Suano, pes-
quisador do Centro de Estraté-
gia, Inteligência e Relações In-
ternacionais (Ceiri). “A presi-
dente ainda conta muito com
o ‘efeito viúva’, mas sua lide-
rança vai ser posta à prova até
outubro, porque todos os con-
correntes vão passar a atacá-
la e porque suspeitas de cor-
rupção pesam sobre ela, assim
como a briga dela com todos
os veículos de comunicação
mais importantes do país.”

Do ponto de vista das rela-

ções exteriores, Suano afirma
que, como candidato mais de
centro-esquerda, Duhalde ten-
de a compartilhar uma visão de
defesa de mercado parecida
com a da presidente atual. Al-
fonsín, por outro lado, já in-
cluiu em seus discursos uma de-
fesa do Mercosul, falando da ne-
cessidade de fortalecimento e
estreitamento das relações polí-
ticas, sociais e econômicas.

O atual prefeito de Buenos Ai-
res, Mauricio Macri, que era um
potencial oponente de peso a
Cristina e um grande defensor
da integração regional, anun-
ciou no início deste mês que não
concorrerá à presidência. Ma-
cri, um milionário que já dirigiu
o Boca Juniors, preferiu abando-
nar a disputa e concorrer nova-
mente à prefeitura por conta do
favoritismo da presidente. ■

Fabiana Parajara com Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 8.
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