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Segundo a Constituição, a Ve-
nezuela tem de convocar no-
vas eleições em 30 dias caso
Hugo Chávez não consiga as-
sumir seu novo mandato, que
começa em 10 de janeiro de
2013, ou seja forçado a deixar
a presidência nos primeiros
quatro anos do novo governo.
O artigo 233 da Carta indica
que, em caso de “falta absolu-
ta do presidente eleito ou pre-
sidente eleita antes de tomar
posse, se procederá a uma
nova eleição universal, direta
e secreta, dentro dos 30 dias
consecutivos seguintes”. A
mesma coisa ocorreria em
caso de “ausência do presiden-
te nos primeiros quatro anos
do período constitucional”.
/ AP

Internacional

● 30 de junho
Em discurso lido desde Cuba, um
pálido e magro Chávez anuncia
que foi operado de câncer 20
dias antes em Havana

● 20 de outubro
Após exames médicos em Cuba,
diz que está curado

● 21 de fevereiro
Chávez anuncia nova cirurgia na
mesma região do câncer.
Operação é feita em Cuba, dia 28

● 5 de abril
Presidente chora durante uma
missa e pede a Deus: “Não me
leves ainda”

● 27 de novembro
Assembleia Nacional autoriza
viagem de Chávez a Cuba para
receber terapia hiperbárica,
tratamento complementar em
pacientes que fazem radioterapia
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PARA ENTENDER

Chávez anuncia volta do câncer, diz que
será operado em Cuba e indica sucessor

Carta exige
nova eleição

● Aparição

Volta. Em apelo na TV, Chávez anuncia seu afastamento e pede apoio a vice-presidente

CARACAS

O presidente venezuelano, Hu-
go Chávez, voltou ontem a
Cuba para nova cirurgia após
a reincidência do câncer. No
sábado, em cadeia nacional,
ele reconheceu, pela primeira
vez, que a doença pode causar
o fim de seu governo e no-
meou um sucessor, o chance-
ler e vice-presidente do país,
Nicolás Maduro.

Pela TV, em um apelo dramáti-
co, Chávez pediu que os venezue-
lanos elegessem o vice-presiden-
te Maduro, caso ele não consiga
continuar no comando do país e
se novas eleições forem convoca-
das. “Nesse cenário, sob o qual a
Constituição requer a realização
de novas eleições presidenciais,
vocês todos têm de eleger Nico-
lás Maduro como presidente”,
disse Chávez. “Peço isso de cora-
ção.”

O presidente também contou
sobre sua expectativa com rela-
ção à nova operação que terá de
fazer em Havana. “É necessário
submeter-me a uma nova inter-
venção nos próximos dias”, afir-
mou. “Com o favor de Deus, co-
mo nas ocasiões anteriores, sai-
remos vitoriosos, iremos para
frente, tenho plena fé nisso. Es-
pero dar a vocês boas notícias
nos próximos dias”, acrescen-
tou Chávez, beijando um crucifi-
xo.

Contudo, o possível fim do go-
verno desataria uma transição
que, em um país tão centraliza-
do e dependente de uma pessoa
só como a Venezuela, poderia
causar uma turbulência política.
Os chavistas não têm o carisma
que fizeram do presidente um
dos mais reconhecidos líderes
mundiais e um dos principais crí-
ticos dos EUA.

Surpresa. Chávez não aparecia
em público havia três semanas e
decidiu, na sexta-feira, voltar de
surpresa a Caracas, vindo de
Cuba, onde passou por um novo
tratamento médico. No sábado,
o presidente lembrou que foi
submetido a exames na ilha que
detectaram a reincidência da
doença da qual ele havia se decla-
rado curado antes das eleições
de 7 de outubro, quando conquis-
tou um novo mandato de seis
anos até 2019.

O presidente revelou que igno-
rou a recomendação de sua equi-
pe médica de ser operado “o
mais breve possível”, porque pre-
cisava contar aos venezuelanos

sobre sua situação. “Decidi vir,
fazendo um esforço adicional,
de verdade, porque as dores são
de alguma importância.”

Imediatamente após sua che-
gada a Caracas, ele pediu que a
Assembleia Nacional (Parlamen-
to) lhe autorizasse a voltar para
Cuba e realizar a quarta cirurgia
desde que anunciou a doença.
Ontem, os deputados, por unani-
midade, deram sinal verde para
que Chávez se ausentasse do
país.

Sucessão. A indicação de Ma-
duro como sucessor de Chávez
não chegou a ser uma surpresa
para analistas venezuelanos.
Quando o chanceler foi indicado
a vice-presidente, o sociólogo
Óscar Reyes, consultor do canal
estatal TVES, já dizia que ele se-
ria o mais forte candidato a her-
deiro do chavismo.

Além de uma demonstração
de proximidade de Chávez com
o chanceler, a nomeação de Ma-
duro para vice refletiu, segundo
Reyes, o discurso de conciliação
que o presidente reeleito adotou
nos últimos meses. “Chávez co-
locou seu chefe da diplomacia co-
mo vice e isso é significativo.
Jaua não tem esse perfil de nego-
ciação”, disse, em referência ao
vice-presidente anterior, Elias
Jaua.

Oposição. Um porta-voz da
oposição venezuelana exigiu on-
tem que o governo diga “a verda-
de” sobre a saúde de Chávez. Ra-
món Guillermo Aveledo, secretá-
rio executivo da coalizão Mesa
de Unidade Democrática
(MUD) também pediu que a
Constituição seja cumprida, seja
qual for o cenário.

“Há coisas que temos dito rei-
teradamente e temos de ratifi-
car: há duas chaves para qual-
quer situação de crise. Uma é a
verdade. Os venezuelanos têm
de saber a verdade. Essa verdade
em pedaços, por capítulos, cria
situações que não são desejá-
veis”, disse ele em entrevista ao
canal Globovisión. “E, em segun-
do lugar, a Constituição assinala
o caminho. É muito importante
o que disse o presidente ontem,
que tudo isso acabará em uma
eleição, caso se produzam esses
cenários a que ele se referiu.”

Enquanto isso, Henrique Ca-
priles, ex-candidato opositor à
presidência e maior rival de Chá-
vez, prestou solidariedade ao
presidente. “Hoje, o país ama-
nheceu totalmente surpreso
com a notícia da recaída do presi-
dente e quero enviar minha soli-
dariedade”, disse Capriles. / AFP,

REUTERS e AP

Incerteza em Caracas. Antes de partir para mais uma cirurgia em Havana, presidente venezuelano faz discurso em rede nacional,
reconhece pela primeira vez que a doença pode pôr fim a seu governo e escolhe como herdeiro político seu chanceler, Nicolás Maduro

HUGO CHÁVEZ
PRESIDENTE DA VENEZUELA

“Nesse cenário, sob o qual a
Constituição requer a realização
de novas eleições presidenciais,
vocês todos têm de eleger
Nicolás Maduro como
presidente. Peço isso de
coração”

“É necessário submeter-me a
uma nova intervenção nos
próximos dias. Com o favor de
Deus, como nas ocasiões
anteriores, sairemos
vitoriosos, iremos para frente,
tenho plena fé nisso. Espero dar
a vocês boas notícias nos
próximos dias”

HENRIQUE CAPRILES
LÍDER OPOSITOR E
EX-CANDIDATO PRESIDENCIAL

“Hoje, o país amanheceu
totalmente surpreso com a
notícia da recaída do presidente
e quero enviar minha
solidariedade”

AGONIA EM CARACAS
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CARACAS

O chanceler e vice-
presidente da Vene-
zuela, Nicolás Ma-
duro, designado

pelo presidente Hugo Chá-
vez como seu sucessor caso
fique “incapacitado de gover-
nar”, é uma figura de tendên-
cia moderada, mas aprecia-
da por importantes aliados,
como Cuba. Chávez definiu
Maduro como “um tremen-
do chanceler”, “um revolu-
cionário por completo, um
homem com muita experiên-
cia, apesar de sua juventu-
de” e afirmou que ele é “um
dos líderes jovens de maior
capacidade para dirigir o des-
tino da Venezuela com sua
mão firme, com seu olhar,
seu coração de homem do
povo, com suas habilidades
interpessoais, com o reco-
nhecimento internacional
que ganhou”.

Seu nome apareceu com
força como possível suces-
sor de Chávez desde a detec-
ção de um câncer no presi-
dente, em junho de 2011, o
que o obrigou a se submeter
a várias intervenções cirúrgi-
cas e a longos períodos de
tratamento em Havana. No
início da crise de saúde, e
com Chávez afastado da vi-
da pública por quase um
mês, Maduro anunciou que
o presidente havia sido ope-
rado de um “abscesso pélvi-
co” e depois o visitou fre-
quentemente em Havana
durante o tratamento.

Na última sexta-feira,
quando Chávez retornou a
Havana para tratamento de
oxigenação hiperbárica, o
presidente estava acompa-
nhado de Maduro, que apare-
ceu descendo as escadas do
avião atrás do líder bolivaria-
no. O gesto foi interpretado
por muitos analistas como
uma chave da futura suces-
são presidencial na Venezue-
la.

Maduro foi nomeado vice-
presidente após a reeleição
de Chávez, dia 7 de outubro,
mas foi mantido à frente da
chancelaria, cargo que ocu-
pa desde meados de 2006,
pouco antes de o presidente
ter sido reeleito para seu se-
gundo mandato. Aos 49
anos, ele foi condutor de
trens do metrô de Caracas e
líder sindical. Sem formação
superior, Maduro participou
da campanha que elegeu
Chávez, em 1998. Com a as-
censão do chavismo, elegeu-
se deputado em 1999 e presi-
diu a Assembleia Nacional
entre 2005 e 2006, quando
assumiu a chefia do Ministé-
rio das Relações Exteriores.

Com o tempo, ele ganhou
proeminência dentro do cha-
vismo e é tido como um dos
interlocutores mais próxi-
mos do presidente. No perío-
do em que esteve à frente
da chancelaria, Maduro ga-
nhou fama de amável entre
diplomatas da região, mas
também fez inimigos. Em
junho, ele foi acusado de ten-
tar convencer os militares
paraguaios a impedir o im-
peachment do presidente
Fernando Lugo.

O cientista político Ricar-
do Sucre, da Universidade
Central da Venezuela, desta-
ca as qualidades de Maduro:
“Não é ruidoso verbalmente
e parece ser uma pessoa
com natureza de chanceler,
disposta ao diálogo”. “Além
disso, é a opção dos líderes
cubanos Fidel e Raúl Cas-
tro.” A historiadora Margari-
ta López Maya afirma que
sua característica mais mar-
cante é a “fidelidade”. Segun-
do ela, Maduro sempre foi o
melhor porta-voz internacio-
nal do chavismo. Como
chanceler, ele adotou ao pé
da letra o discurso anti-im-
perialista do presidente, hos-
til aos EUA, e a defesa dos
regimes da Síria e da Líbia. /

AFP e REUTERS

O s médicos cubanos que tratam Hugo
Chávez queriam submetê-lo a nova
cirurgia já na sexta-feira, logo que a
gravidade de seu caso ficou compro-

vada, mas divisões internas no chavismo – às
vésperas das eleições estaduais do domingo – e
a disputa pelos papéis de mais destaque no Parti-
do Socialista Unido da Venezuela (PSUV) fize-
ram com que o líder retornasse na madrugada
de sábado a Caracas para aparar as arestas políti-
cas.

A escolha de Nicolás Maduro por Chávez co-
mo seu sucessor – inicialmente desenhada no
mês passado, quando o chanceler foi nomeado
vice-presidente – acirrou a disputa pelo poder
no campo chavista. Além de Maduro, o ex-vice-
presidente e candidato ao governo de Miranda,
Elías Jaua, e o presidente da Assembleia Nacio-
nal, Diosdado Cabello, esperavam ser indicados

como herdeiro político do líder bolivariano. Por
fora, corria também o ex-ministro da Defesa e
candidato ao governo do Estado de Nova Espar-
ta, general Carlos Mata Figueroa.

Fontes consultadas pelo Estado em Caracas
afirmam que a indicação de Cabello ou Mata
Figueroa teria repercussões, positivas e negati-
vas, entre os quartéis do país. Cabello, que acom-
panhou Chávez na fracassada tentativa de gol-
pe de 1992 e chegou a ocupar, por 24 horas, a
presidência da república após o contragolpe de
2002, é visto com desconfiança pelos militares.
Muitos o acusam pela intriga que causou a pri-
são de Raúl Isaías Baduel – ex-comandante-ge-
ral do Exército e ex-ministro da Defesa.

Baduel não se subordinou aos líderes do movi-
mento golpista de 2002 e foi o responsável mili-
tar pelo retorno de Chávez ao Palácio de Miraflo-
res. Quando seu prestígio crescia entre as bases
chavistas, foi acusado de desvio de fundos e sen-
tenciado a 8 anos de prisão.

Já Mata Figueroa é tido como o responsável
pela incorporação de oficiais de inteligência
cubanos no Exército, algo que alguns militares
de patente média ainda não digeriram bem.
Jaua, originário do movimento estudantil, por
seu lado, não era visto como um líder suficiente-
mente forte para manter o chavismo no poder
mesmo sem Chávez.

Perfil

HERDEIRO É
MODERADO E
PRAGMÁTICO

✽

Bastidores: Roberto Lameirinhas

Chavistas rezam por presidente em Caracas

JUAN BARRETO/AFP PHOTO

JORGE SILVA/REUTERS

Nicolás Maduro, chanceler e vice-presidente da Venezuela

Intervenção de líder
buscou pôr fim a
disputa no chavismo

Sucessor. Maduro, chanceler e vice-presidente de Chávez: moderação e pragmatismo

Fé. Venezuelanos rezam pela recuperação do presidente

CARACAS

Desde o início do domingo, se-
guidores do presidente Hugo
Chávez se organizavam para
marchar em apoio ao líder bo-
livariano nas principais cida-
des da Venezuela. O país acor-
dou chocado com a volta do
câncer apenas dois meses de-
pois de Chávez ter vencido as
eleições presidenciais e pouco
antes de assumir o novo man-
dato, com o qual estenderá
seu governo a quase 20 anos.

Quando Chávez chegou ao po-
der, em 1999, Darwin Guerrero
tinha 4 anos. Ontem, horas após

o presidente anunciar a reinci-
dência de seu câncer, ele se uniu
a centenas de chavistas na Praça
Bolívar, centro de Caracas, para
rezar pela saúde do presidente.
“Não imagino a Venezuela sem
ele”, disse o estudante de enge-
nharia, de 17 anos, cercado por
centenas de partidários chavis-
tas convocados para uma “jorna-
da de solidariedade e amor” pela
saúde do presidente.

O ambiente não era de incon-
formismo ou desespero, mas de
resignação e esperança pelo êxi-
to da quarta cirurgia a que Chá-
vez será submetido para comba-
ter um câncer diagnosticado em

junho de 2011. Ao lado de Guerre-
ro, uma mulher chorava copiosa-
mente enquanto rezava com os
olhos fechados.

“Venho apoiar nosso coman-
dante!”, gritou Pedro Suárez,
que não quer sequer ouvir falar
da possibilidade de a operação
não ser um sucesso. O número
de simpatizantes, muitos usan-
do roupas vermelhas, aumentou
gradualmente, mas ficou longe
das grandes manifestações que
Chávez muitas vezes liderou.

Vladimir Hernández, de 52
anos, além de trabalhar como sa-
pateiro, também estuda Direito
na Universidade Bolivariana da

Venezuela graças à Missão Su-
cre, um dos principais projetos
sociais de Chávez. “Senti uma pe-
na muito grande quando soube
que ele será operado de novo,
mas agora estou aqui para pedir
a Deus que o ajude nestes tem-
pos difíceis”, disse. “Alguns opo-
sitores já querem matá-lo, mas
Chávez não morreu. A designa-
ção de (Nicolás) Maduro está
dentro da Constituição”, afir-
mou Hernández, em referência
ao chanceler e provável sucessor
do presidente. “Se para Chávez
está bem, para nós também. Ma-
duro demonstrou que é hones-
to.” / AFP
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 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 101 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A10-A11.




