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Apesar de protestos, Brasil
reconhece vitória de Maduro

-BRASÍLIA- Os protestos da oposição venezuelana,
que colocaram sob suspeita a vitória do chavista
Nicolás Maduro como novo presidente da Ve-
nezuela, não comoveram o governo brasileiro,
que ontem mesmo respaldou o resultado da
eleição ocorrida no último domingo. Enquanto
a mensagem de reconhecimento era transmiti-
da diretamente a Maduro em um telefonema
dado na parte da tarde pela presidente Dilma
Rousseff, o ministro das Relações Exteriores,
Antonio Patriota, dizia que a democracia preva-
leceu na escolha do substituto de Hugo Chávez,
morto há ummês de câncer.
No telefonema para Maduro ontem à tarde,

Dilma elogiou “o clima de normalidade da vota-
ção” e colocou-se à disposição para “trabalhar
com o novo governo venezuelano”.
Segundo a assessoria do Palácio do Planalto,

Maduro agradeceu e contou que a disputa foi
acirrada, o que “demonstrou a vitalidade das
instituições e da democracia venezuelana, com
alto grau de participação do eleitorado”. Madu-
ro, que foi diplomado ontem pelo Conselho Na-
cional Eleitoral da Venezuela, afirmou por sua
vez que ouviu a seguinte mensagem de Dilma:
“O Brasil está com você. E a luta continua”.
A vitória apertada de Maduro contra Henri-

que Capriles, de 50,75% a 48,98% dos votos, sur-
preendeu o governo brasileiro, que esperava
uma vantagemmaior para o candidato chavista.
Em uma avaliação reservada, o Palácio do Pla-

nalto e o Itamaraty acreditam queMaduro con-
seguirá vencer o desafio de unir umpaís que es-
tá claramente dividido.
—Maduro é conciliador, umhomemdo povo e

que não é tão duro ao falar sobre os Estados Uni-
dos— disse uma fonte do governo brasileiro.
O apoio a Maduro partiu não apenas do Bra-

sil, mas da grandemaioria dos países da Améri-
ca do Sul, incluindo os integrantes doMercosul,
bloco que tem a Venezuela como membro ple-
no desde janeiro deste ano. A exceção foi o Pa-
raguai, excluído de todas as decisões tomadas
na região desde meados do ano passado, por
causa do impeachment quedestituiu, em24ho-
ras, o presidente Fernando Lugo.
— Antes de mais nada, a eleição de ontem (do-

mingo) é uma vitória da democracia. Em nossa re-
gião, consideramosaplenavigênciadademocracia
como um ingrediente essencial à integração regio-
nal eaoaprofundamentodas relaçõesentreoBrasil
e os países vizinhos—disse Antonio Patriota.
O ministro das Relações Exteriores lembrou

que o chefe da missão de acompanhamento
eleitoral da União das Nações Sul-Americanas
(Unasul), o argentino Chacho Álvarez, parabe-
nizou, ainda no domingo, o povo venezuelano
pelo espírito democrático demonstrado na dis-
puta eleitoral. Sendo assim, acrescentou, o re-
sultado deve ser respeitado, por vir da autorida-
de máxima eleitoral do país, o Conselho Nacio-
nal Eleitoral. Sobre as relações entre o Brasil e a
Venezuela daqui para a frente, oministro enfati-
zou que o país é uma nação parceira e membro
pleno doMercosul. Por isso, a atuação conjunta
em diversas áreas vai continuar.
— A expectativa não poderia deixar de ser ou-

tra senão prosseguirmos com um caminho de
relações cada vezmais estreitas e profundas. Fe-
licito o presidenteMaduro por sua vitória, e rea-
firmamos nossa posição de seguirmos traba-
lhando muito estreitamente — disse.
Não está previsto que a presidente Dilma vá à

posse de Maduro. Isso porque, segundo infor-
mações que chegaram ao Planalto, haverá uma
cerimônia simples e rápida, informou a fonte.

PETISTAS RECEBEM RESULTADO ‘COM ALEGRIA’
A direção nacional do Partido dos Trabalhado-
res (PT) enviou mensagem de saudação a Ma-
duro, a quem se referiu como “companheiro”,
por sua eleição. No documento, os petistas afir-
mamque receberam “commuita alegria” o rela-
tório do Conselho Nacional Eleitoral da Vene-
zuela. “Nos somamos às muitas vozes que, em
todo o mundo, manifestam publicamente o re-
conhecimento da vitória de Nicolás Maduro”,
diz a nota, assinada pelo presidente do PT, Rui
Falcão; pela secretária de Relações Internacio-
nais do partido, Iriny Lopes; e por Valter Pomar,
que é integrante do diretório nacional e secretá-
rio executivo do Foro de São Paulo.
Para o presidente da Comissão de Relações

Exteriores do Senado, Ricardo Ferraço (PMDB-
ES), a Venezuela está mais dividida do que se
poderia supor. A seu ver, a grande tarefa de Ma-
duro é reconstruir o país e promover a união na-
cional em torno de um projeto único.
— Para nós, brasileiros, é muito importante

que a Venezuela mantenha as premissas demo-
cráticas e valorize as instituições. Temos um su-
perávit anual de US$ 5 bilhões com aquele país
— observou o senador capixaba. l

Dilma telefona para chavista e elogia o ‘clima de normalidade da votação’
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Com aval do Planalto. Maduro faz gesto de vitória enquanto a presidente do CNE lê certificado que confirma vitória do chavista: governo brasileiro diz que democracia prevaleceu
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Enquanto aliados tradicionais
felicitam vencedor, Espanha e
EUA defendem recontagem

-CARACAS- A crise política gerada pelo re-
sultado apertado das eleições presiden-
ciais na Venezuela dividiu opiniões na
comunidade internacional. Tradicionais
aliados do chavismo, como os presiden-
tes de Argentina, Bolívia, Equador e Ni-
carágua, se apressaramem reconhecer o
triunfodeNicolásMaduronasurnas—e
invocar seu mentor, Hugo Chávez. Mas
outros países, como EUA, Espanha e
França preferiram esperar os resultados
definitivos (a vitória de Maduro foi
anunciada com99,12%das urnas apura-
das) e, principalmente, a decisão do im-
passe sobre a recontagem dos votos pe-
dida pela oposição.
A presidente da Argentina, Cristina

Kirchner, foi a primeira a parabenizar
Maduro pela vitória. Poucos minutos
após o anúncio do Conselho Nacional
Eleitoral (CNE), ela usou o Twitter para
manifestar seu apoio ao candidato ofici-
alista e “a gratidão ao amigo e compa-
nheiroHugoChávez”. Tambémnas redes
sociais, o presidente do Equador, Rafael
Correa, mostrou sua satisfação. “Das al-
turas da Amazônia, felicidades a Nicolás
Maduro, ao povo venezuelano e à revo-
lução bolivariana. A Venezuela jamais
voltará ao passado”, escreveu no Twitter,
em referência ao legado de Chávez.
A vitória foi considerada “transcen-

dental” pelo presidente de Cuba, Raúl
Castro. Em uma mensagem dirigida ao
“companheiro Nicolás Maduro”, ele
afirmou que o resultado “demonstra a
força das ideias e da obra de Chávez”.
O presidente da Bolívia, EvoMorales,

também parabenizou
Maduro, e pediu que a
oposição venezuelana
respeite o resultado.
— O povo decidiu

pela continuidade da
revolução bolivariana.
A democracia venceu
na Venezuela — disse.
O momento foi des-

crito como “histórico”
pelo presidente da Ni-
carágua, Daniel Orte-
ga, outro conhecido
aliado do chavismo.
— Temos certeza de

queasabedoriadeChá-
vez ilumina as decisões
deNicolás—declarou.
Aporta-vozdominis-

tério dasRelações Exte-
riores da China, Hua
Chunying, disse que o
governo chinês respal-
da o resultado, e para-
benizou “Maduro por
sua eleição”. E, da Rús-
sia, o presidente Vladi-
mir Putin disse ter con-
fiança na continuidade
das boas relações com
aVenezuela.Opaís tem
altos investimentos na
indústria venezuelana
de petróleo, e esperava

uma vitória do candidato governista.
A União de Nações Sul-americanas

(Unasul) também defendeu o respeito ao
resultado, e ressaltou que as denúncias
devem ser encaminhadas à autoridade
eleitoral competente—no caso, o CNE.

NOVA APURAÇÃO É PRUDENTE, DIZEM EUA
O impasse criado comopedido de recon-
tagem fez com que muitos países optas-
sem pela cautela. Os EUA, por exemplo,
afirmaram que a recontagem é “umame-
dida necessária e prudente”.
—Éumpasso importante para assegu-

rar que todos os venezuelanos confiem
nesses resultados — opinou o porta-voz
da Casa Branca, Jay Carney. — Anunciar
uma decisão nessas circunstâncias seria
inconsistente com as expectativas de um
resultado claro e democrático.
O chanceler da Espanha, José Ma-

nuel García-Margallo, defendeu “uma
recontagem rápida” para pôr fim à po-
larização na Venezuela. Para ele, a cri-
se política deve ser resolvida com
“acordo e diálogo francos”. Já a França
afirmou que só se pronunciaria após a
divulgação dos resultados definitivos
e a contabilização dos votos de vene-
zuelanos no exterior. Mais sucinto, o
governo do Reino Unido disse estar
“ciente” do resultado das eleições, e
que observará a situação do país.
O secretário-geral da Organização

dos Estados Americanos, José Miguel
Insulza, disse apoiar a recontagem dos
votos, e colocou a equipe de especialis-
tas eleitorais da OEA à disposição das
autoridades eleitorais venezuelanas. l

Cautela de uns e
pressa de outros
após resultado

Argentina,
Bolívia, Equador,
Nicarágua,
China e Rússia
felicitaram
Maduro pela
vitória e
pediram
respeito ao
resultado
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Para analista política, eleições expõem desgaste de 14 anos de governo

Eleitores descontentes com
continuidade devem influenciar
novo mandato, diz professora da
Universidade Central da Venezuela

Elsa Cardozo

‘O chavismo alcançou o seu limite’

lO chavismo esperava uma vitória folgada
do nas urnas. O que deu errado?
O chavismo alcançou seu limite. É uma ten-

dência de desgaste do governo, 14 anos deman-
dato nãopassam imunes. E o desgaste se dá não
só nas instâncias do governo como no próprio
movimento, que ficou mais centrado na figura
de Chávez do que numa proposta pragmática

para o país. A candidatura de Maduro ofereceu
poucas novidades. Insistiu numa continuidade
quando suaspolíticas pareciam jánão ter o resulta-
do desejado em temas importantes como inflação,
segurança e abastecimento. Faltou a Maduro defi-
nir suas propostas, semmedo demudanças. Ele se
excedeu na figura de Chávez emostrou pouco dele
mesmo. Exagerou com denúncias contraditórias
em tãopouco tempo.Há indicadores, ainda, deum
fortedesgaste relacionadoà situaçãoeconômicado
país. A diferença mínima nos votos escancara um
desafio enorme para o chavismo.

lÉ um reflexo de mudanças na população?
Omapa político venezuelano já vinhamudando.

Lentamente, mas vinha. Isso se viu nas eleições de
outubro, quandoooficialismo se surpreendeu com
os 6 milhões de votos recebidos pela oposição. E
agora, sem Chávez, essa tendência se acelerou. Os
resultados podem mostrar uma sociedade polari-
zada, é verdade.Mas há outramensagem, a de que
metadedopaísnãocompartilhaa ideiadeumapo-
pulação dividida entre amigos e inimigos da pátria,

como pregava Maduro. É um dado importante,
que deve ser pesado pelo novo governo.

lA oposição acertou ao pedir a recontagem?
Não convinha aCapriles deixar passar omo-

mento. Se a oposição afirmou com segurança
que possui dados diferentes, ele não podia fa-
zer como na eleição passada, quando reco-
nheceu rapidamente sua derrota. A oposição
agiudentro da lei, comuma solicitação formal.

l A confirmação de uma vitória apertada
de Maduro poderia gerar problemas de le-
gitimidade em seu governo?
Ele não se opôs à recontagem. E nem deveria,

porque não aceitá-la seria demonstrar temor do
que poderia acontecer. Mas, se a recontagem
confirmar a vitória acirrada, Maduro deverá le-
var em conta quemetade do país não concorda
comacontinuidadedaspolíticasdochavismo.E
isso terá de influenciar o estilo de seu mandato,
inclusive para o benefício de sua liderança. Se-
não, viverá todo um governo comprotestos. l
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 abr. 2013, Economia, p. 29.




