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Após greve,
governo
argentino
ataca rivais
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Análise: Rosendo Fraga

Peronismo pode ser
o problema ou a
solução para Cristina
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Crise. Cristina em cerimônia em San Pedro; em guerra contra sindicatos
● Livro.

Manifestações
argentinas
27 de junho

nos Aires contra uma reforma
constitucional que permitiria
uma segunda reeleição presidencial de Cristina. Outras
100 mil pessoas se manifestam no interior
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Impostos
Dezenas de milhares tomam a
capital Buenos Aires, na primeira greve da CGT contra o
governo de Cristina, por uma
redução de impostos para cidadãos de baixa renda – 250 mil
caminhoneiros param

Será lançado
hoje em Buenos Aires o
livro Gracias
Néstor. El
adiós a Néstor
Kirchner en
las calles.
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CRONOLOGIA

13 de setembro
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Inflação. Dividida, a CGT de
Moyano uniu-se à Confederação
de Trabalhadores Argentinos
(CTA)para reivindicaraeliminação de impostos sobre os salários e aumentos, para fazer frente à elevada inflação.
A CGT reúne em sua maioria
sindicatos ligados aos serviços,
enquanto a CTA representa os
empregados públicos. A greve
bloqueoutodososacessosàcapital federal e várias rodovias em
todo o país, além afetar todos os
transportes terrestres e aéreos.
As exportações de grãos tambémforamparalisadas.Oshospitaispúblicossóatenderamemergências, enquanto as escolas e as
dependências da Justiça permaneceram fechadas.
Desde a morte de Néstor
Kirchner, em outubro de 2010,
Moyano,umvelhoaliado, foiisolado pelo governo. A ruptura definitiva ocorreu durante as eleições de outubro de 2011, quando
a CGT não conseguiu impor nenhum candidato nas listas oficiais.Estafoiaprimeiragreve geral nos últimos dez anos e pode
marcar o início de umperíodo de
forteconflitosindicalnaArgentina.

1º panelaço
Protesto convocado pela internet leva 200 mil às ruas de Bue-

8 de novembro
2º panelaço
Centenas de milhares vão às
ruas de todo o país contra o
governo. Os manifestantes
pedem “liberdade de expressão”, “imprensa livre” e “respeito”. Eles rechaçam a corrupção e a política de confronto
da presidente Cristina Kirchner

✽
É DIRETOR DO CENTRO DE ESTUDOS UNIÓN
PARA LA NUEVA MAYORIA
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Depois de uma greve geral que
paralisou grande parte da Argentina na terça-feira, o país
voltou à normalidade ontem,
em meio a uma forte troca de
acusações entre a Central-Geral do Trabalho (CGT, opositora) e os porta-vozes do governo da presidente Cristina
Kirchner.
Semreconhecer que o silêncio
emBuenos Airesfoi tãoeloquente quanto o barulhento panelaço
do dia 8, o governo mantém a estratégiadetentaramenizaredeslegitimar o protesto por meio de
acusações aos líderes sindicais.
Buenos Aires concentra mais de
um terço da população nacional.
O senador Aníbal Fernández
(Frente pela Vitória/FPV) acusou o secretário da CGT, Hugo
Moyano, de ser um traidor e o
comparou a um sindicalista dos
anos 60, Augusto Timoteo Vandor, que propôs um “peronismo
sem Perón”.
O senador disse que a presidente Cristina “não vai mudar”
nada em sua política somente
porque“AugustoTimoteoMoyano decidiu fazer uma greve”.
Em resposta, Moyano chamou a atenção sobre o trágico
fimde Vandor, que foi assassinado. E deixou entrever que poderia apresentar uma denúncia
contra Fernández por ameaça
de morte.
Em entrevista à Rádio Mitre,
Moyano foi irônico ao dizer que
está preocupado com o “nervosismo” exibido pela presidente
em sua primeira reação à greve
geral.
“Preocupa-meaatitudedapresidente, o nervosismo que demonstrou ontem, quando deve-

ria ter absoluta tranquilidade e
ver como resolver o assunto, em
lugar de apelar ao confronto e à
desqualificação”, disse Moyano.
CristinaKirchner,durantediscurso,no iníciodanoitedeterçafeira, afirmou que a greve foi
uma extorsão política para pressionar e ameaçar o governo.
“Não falamos sobre piquetes,
falamos sobre assédio e a ameaça que fazem ao país. Vou aguentar o que tiver de aguentar. Não
vão me afastar em razão das
ameaças de gangues e bandidos”, afirmou a presidente.
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Aliados de Cristina trocam acusações com
sindicalistas que paralisaram Buenos Aires
Marina Guimarães

a Argentina, foram realizadas
34 greves gerais como a desta
semana desde o restabelecimento da democracia, em
1983. Sob esse ponto de vista,
trata-se do retorno de uma expressãodeprotesto muitoutilizadano passado. A questão é que, agora, ela ocorre num
contexto político no qual a oposição política
esocialestá crescendo,sendo oprimeiro protesto do tipo contra o governo nos dez anos
em que o kirchnerismo está no poder.
O protesto do dia 8, convocado pelas redes
sociais, mobilizou a classe média urbana, em
sua maioria não representada por organizaçõespolíticas e sociais.A grevegeralde terçafeira, porém, convocou trabalhadores sindicalizados aliados aos pequenos produtores
rurais, piqueteiros antikirchneristas e grupos de esquerda. Ou seja, foram setores mais
populares, representados em sindicatos e
movimentos sociais. A reação do governo foi
dura: o chefe de gabinete qualificou a greve
de “chantagem”.
A greve dos sindicatos foi a manifestação
central. Os piquetes foram uma ação secundária, mas contribuíram para que o protesto
fosse sentido em todo o país. O fechamento
de estradas e vias públicas foi incorporado
ao protesto social na Argentina na crise de
2001-2002.O governo evitou reprimir os numerosos fechamentos das vias para que a
repressão não amplificasse o protesto. Diante de cada desafio, Cristina Kirchner – como
fazia seu marido – responde dobrando a
aposta.
Ela ainda mantém um férreo controle sobre o Congresso e o emprego dos recursos
do Estado que lhe permite influir na política.
Embora as eleições legislativas de outubro
pareçam muito distantes, são a meta para a
qual se dirigem as ações políticas de hoje,
tanto na situação como na oposição.
Olhando para o passado, na história argentina, os governos radicais (da União Cívica
Radical, hoje na oposição) caracterizaram-se
por não terminar seus mandatos. Isso ocorreu com os quatro eleitos desde o surgimento do peronismo, em 1945. Por outro lado,
terminaram os mandatos Perón (um), Menem (dois), Kirchner (um) e Cristina (um).
Os cinco mandatos concluídos foram de
presidentes de origem peronista, como o governo de Cristina, embora, aparentemente,
ela queira transformar essa força política numa espécie de coalizão de centro-esquerda.
Portanto, o peronismo é um problema para
ela, como mostra a greve, mas também pode
ser a solução. A próxima batalha ocorrerá
contra o Grupo Clarín – no dia 7, Cristina
avançará com sua controvertida lei de mídia.
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Farc e Bogotá trocam acusações em meio a negociação
FRANKLIN REYES/AP

sa, comandante da Brigada Móvel 14. O combate não deixou
mortos ou feridos.
Várias famílias de camponeses surpreendidas pelo fogo cruzado fugiram da região. Segundo
o secretário de governo de Cauca, Jesús Arbey Martínez, o Departamentoenfrentaumaescalada na violência desde o dia 10, o
que provocou o deslocamento
de mais de 320 pessoas.
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Caças sírios bombardeiam posições
rebeldes nos arredores de Damasco

EUA querem mísseis da
Otan na fronteira turca

Manifestantes atacam
estúdio da Al-Jazeera

Militante que participou Rebeldes ameaçam
de massacre é executado destituir o presidente

Washington afirmou ontem
que é favorável ao pedido do
governo turco para que a Otan
instale mísseis de defesa antiaérea Patriot na fronteira da Turquia com a Síria. “Levamos muito a sério a segurança de nosso
aliado na Otan e estaríamos dispostos (a responder) favoravelmente (ao pedido de Ancara)”,
afirmou Mark Toner em nome
do Departamento de Estado
americano. “Queremos fazer
todo o possível para proteger
nosso aliado próximo.” A solicitação da Turquia foi recebida
formalmente ontem pela Otan.

Um estúdio utilizado pela emis- A Índia executou secretamente
sora de TV Al-Jazeera no Cairo
o último sobrevivente de um
foi incendiado ontem,
esquadrão que matou 166
num ataque que um
pessoas há quatro anos
funcionário do canal
em Mumbai. O padisse ter sido comequistanês Mohamed
PESSOAS
tido por pessoas
Ajmal Kasab tornouMORRERAM ONTEM
que gritavam frase um símbolo da
EM ATENTADO
ses de ordem conação que traumatiNO PAQUISTÃO
tra a rede do Catar.
zou a Índia e provoO estúdio tem vista
cou temores de ações
para a Praça Tahrir e
semelhantes em outros
fica localizado perto do
países. Kasab foi enforcado
local onde ocorreram violentos em meio a grande sigilo, num
confrontos entre jovens manisinal do caráter delicado que
festantes e as forças de seguran- ainda envolve o massacre de 26
ça nesta semana.
de novembro de 2008.
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e
meiro dia da negociação em Havana.
AguerrilheiraVivianaHernández leu ontem em Cuba um comunicadodenunciando que afa-

mília de uma rebelde identificada como Mireya foi assediada
por policiais “disfarçados de civis” para revelar o paradeiro de
FranciscoGonzález, comandante do Bloco Ocidental das Farc.
Segundoadenúncia,as autoridadescolombianasameaçam“retirar a custódia dos filhos menores” da insurgente, caso a localização do líder guerrilheiro não
lhes seja comunicada.
“Conduta semelhante viola
de maneira flagrante as normas
dodireitointernacionalhumanitário e não condiz com as garantias e direitos contemplados pela Constituição colombiana, que
eles dizem defender.”
Os representantes do governo colombiano chegaram ao Palácio das Convenções de Havana
no momento em que Viviana fa-

Guerrilheiros denunciam
chantagem para localizar
insurgente; Exército diz
que rebeldes violaram
cessar-fogo

Negociação. Insurgentes colombianos em Havana; farpas
guerrilheira com a intenção de
localizar e prender um líder rebelde, enquanto o Exército diz
que as Farc violaram o cessar-fogo unilateral anunciado no pri-
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As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo de
Bogotá fizeram ontem acusações
mútuas que podem complicar as
negociações entre a guerrilha e as
autoridades colombianas iniciadas na segunda-feira em Cuba,
ainda que ambas as partes continuem confiantes de que um acordo de paz será alcançado.
A insurgência afirma que a polícia colombiana está chantageando parentes civis de uma

Aviões de guerra sírios bombardearam ontem um subúrbio de
Damasco, informaram ativistas
da oposição, à medida que os
combates pesados nos arredores entravam no segundo dia.
Caças MiG atingiram o subúrbio de Daraya, situado em meio
a terras agrícolas perto da principal rodovia do sul, onde os
rebeldes têm lutado contra unidades de elite da Guarda Republicana que se posicionaram ao
redor da cidade.
O canal de televisão pró-governo Al-Ekhbariya disse que o

BASSAM AL-ERBEENI/REUTERS

Exército iniciou uma campanha
para limpar Daraya de terroristas – como se refere aos rebeldes – e mostrou tropas na extremidade da cidade, onde, segundo ativistas, 23 pessoas foram
mortas nos últimos dois dias.

zia a denúncia, mas permaneceram nos carros. Logo depois, entraram no local rapidamente,
sem conversar com a imprensa.
De acordo com o Exército colombiano, na terça-feira, “houve
combates desde a manhã até as
16 horas” no município de Caloto, no Departamento de Cauca,
uma das regiões mais tensas da
Colômbia.
“Fomos atacados e respondemos”, disse o coronel Hugo Me● Otimismo

O chanceler francês, Philippe
Lalliot, afirmou que o governo de
seu país quer ver no cessar-fogo
unilateral anunciado pelas Farc
“um sinal de compromisso” da
guerrilha no processo de paz.
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Minas. Nas proximidades do
povoado de Huasanó, na mesma
região, dois guerrilheiros das
Farc vestidos de civis levantaram bandeiras brancas para um
grupo de soldados após ativar
um campo minado enquanto os
militares se aproximavam deles.
“Por sorte, não há feridos.
Mas há pânico e medo entre os
habitantes, sobretudo as crianças”,afirmouo general Humberto Jerez, comandante da ForçaTarefa Apolo. / AFP, REUTERS e EFE

R. D. CONGO

Os rebeldes do M23, que na terça-feira tomaram Goma, uma
das principais cidades da República Democrática do Congo,
afirmaram ontem que marcharão sobre a capital do país, Kinshasa, e destituirão seu presidente, Joseph Kabila. “Queremos nossa nação de volta”, disse o coronel insurgente Vianney Kazarama, diante de milhares de pessoas, no estádio de
futebol da localidade sob seu
controle. Acredita-se que o M23
seja apoiado por Ruanda. Cerca
de 3 mil militares e policiais de
Goma aderiram ao movimento.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A20.

