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paciência, China toma
espaço no comércio
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-RIO E BUENOS AIRES- Sobrou para o
Brasil uma parte do custo da cri-
se em que se meteu o governo
CristinaKirchner.AArgentinaes-
tá impondo perdas significativas
aopaís, oprincipal sócionoMer-
cosul, por conta do descontrole
dasuaeconomia.Naemergência
daescassezdedólares, o governo
argentino decidiu restringir os
gastosnascomprasexternas. Ins-
tituiu um bloqueio burocrático e
crescente nos postos de alfânde-
ga aos produtos vindos do Brasil,
o que levou a uma drástica redu-
ção do saldo comercial no ano
passado (US$ 1,5 bilhão). Caiu
73% em relação a 2011.
As consequências desse pro-

cesso são relevantes porque aAr-
gentina éomaiormercadobrasi-
leiro de produtos industriais de
alto valor. É o destino de 80%das
exportaçõesdemáquinas e equi-
pamentos (bensdecapital) fabri-
cados no Brasil. Essas vendas
têm declinado nos últimos cinco
anos, com perdas estimadas em
US$ 3 bilhões anuais.
— Estamos pagando um pre-

ço muito alto pela crise argenti-
na— acha Luiz Augusto de Cas-

tro Neves, presidente do Conse-
lho Brasileiro de Relações Inter-
nacionais (Cebri). —Nossas ex-
portações industriais eram de
US$ 6 bilhões ao ano. Hoje está
na metade e com tendência a
cair. É um tipo de “solidarieda-
de” aceita paramanter oMerco-
sulque,paranós, resulta emgra-
ve retrocesso. Porque aumenta a
vulnerabilidadedanossaecono-
mia, deixando-a cada vez mais
"primarizada", isto é, baseada
nas vendasdeprodutosprimári-
os agrícolas eminerais.

DANOS AO MERCOSUL
A participação brasileira no
mercado argentino está estag-
nada há uma década, informa
a Confederação Nacional da
Indústria (CNI). Ela ainda é
significativa. Equivale a 30%do
total das compras do vizinho.
Mas essa hegemonia de par-
ceiro privilegiado pelas regras
do Mercosul está sendo perdi-
da, de forma gradual, pelas
concessões argentinas a países
fornecedores que não inte-
gram omercado comum.
ÉocasodaChina. Enquantoa

participação do Brasil perma-
neceu estacionada emum terço
das importações, na décadados
Kirchner no poder a participa-
ção do país cresceu 3,5 vezes.
Chegou a 14%do total das com-
pras externas realizadas pela
Argentina no ano passado.
A tendência preocupa, dizem

Mauro Laviola e Fábio Faria, vi-
ce-presidentes da Associação

de Comércio Exterior. Depois
de dez anos de bloqueios buro-
cráticos impostos por governos
Kirchner, o Brasil perdeu espa-
ço e a China passou a dominar
omercado demáquinas e equi-
pamentos da Argentina. No ano
passado vendeu US$ 5,1 bi-
lhões. Os brasileiros ficaram li-
mitados a US$ 1,9 bilhão.
— Para nós, são enormes as

restrições — comenta Faria.
Laviola complementa:
— Estamos perdendo não

apenas vendas, mas ummerca-
do conquistado. A Argentina
desconhece o Mercosul e dá
prioridade nas compras a pro-

dutos cujo preço unitário é
muito inferior à média interna-
cional. O efeito, para nós, é des-
trutivo em todos os sentidos.
O que era “paciência estraté-

gica” com a Argentina— como
definiu recentemente a presi-
dente Dilma Rousseff — tor-
nou-se um grave problema de
política externa, no qual se
expõe a falta de estratégia do
Brasil, acha Luiz Felipe Lam-
preia, ex-ministro das Rela-
ções Exteriores (1995-2001).
—AArgentina não vê no Bra-

sil um aliado realmente estraté-
gico e ponto—diz Lampreia. —
Eles estão inamovíveis e, assim,
a tática de negociar sem irritá-
los é péssima política. Tanto é
que, até agora, só conduziu a
mais represálias contra o Brasil.
Uma em cada três empresas

comnegóciosnaArgentinadesa-
tivou suas operações locais nos
últimos cinco anos. Foram 150
pelas contas dos exportadores. O
êxodo continua: de janeiro a
abril, saiuumaacada20dias. Le-
varamprojetos e o crédito barato
de bancos públicos, como o BN-
DES, afetando empreendimen-
tos locais como uma ferrovia e
duas hidrelétricas. É má notícia
para um governo em crise.
Há três semanas, Dilma foi a

Buenos Aires negociar com
Cristina. Ao perceber que não
havia solução, irritou-se e ante-
cipou o retorno. Mas não há
previsão de que o governo bra-
sileiro pretenda reagir. Conti-
nuana “paciência estratégica”. l
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30%
DE PARTICIPAÇÃO
É o que tem o Brasil no total
de importações argentinas,
índice no qual permanece
estacionado há uma década. A
participação da China cresceu
3,5 vezes nesse período, e
chegou a 14% no ano passado.

US$ 5,1
BILHÕES
Foi o que a China exportou em
máquinas e equipamentos (bens
de capital) para a Argentina em
2012. As vendas do Brasil foram
limitadas a US$ 1,9 bilhão —
40% a menos que em 2011.
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-BUENOS AIRES- Com o peronista
Eduardo Arnold como compa-
nheiro de chapa, Néstor Kirch-
ner foi eleito governador da pro-
víncia de Santa Cruz em 1991 (o
primeiro de três mandatos con-
secutivos), por apenas 2 mil vo-
tos de vantagem em relação a
seu principal adversário, o tam-
bém peronista Arturo Puricelli.
Na época, ele era o candidato do
presidente Carlos Menem
(1989-1999) na província pata-
gônica. Nada como o tempo pa-
ra dar novos contornos à políti-
ca. Hoje, o ex-rival de Néstor é
ministro da Defesa de Cristina
Kirchner; o ex-presidente Me-
nem, senador e aliado da Casa
Rosada no Parlamento; e Ar-
nold, um kirchnerista arrepen-
didoquedenuncia, semrodeios,
o que considera uma associação
ilícita “pensada e implementada
pelo presidentemorto” que per-
mitiu o enriquecimento da fa-
mília presidencial,
seus principais co-
laboradores e em-
presários amigos.
Em entrevista ex-

clusiva ao GLOBO,
o ex-vice de Kirch-
ner em Santa Cruz
assegurou que a
presidente argenti-
na “não podia estar
alheia” ao funciona-
mento dessa associ-
ação ilícita que a
presidente coman-
dou, em parceria
com funcionários
como o ministro do
Planejamento, Julio
De Vido, o ex-secre-
tário de Transportes
Ricardo Jaime e em-
presários como Lá-
zaro Báez. Os três
estãoenvolvidosem
casos de corrupção,
enriquecimento ilí-
citoe lavagemdedi-
nheiro em poder
dos tribunais argen-
tinos. Omodus ope-
randi essencial dos
kirchneristas, con-
firmado por Arnold,
era o superfatura-
mento de obras públicas.
Uma das imagens que o ex-

vice governador não consegue
apagar de sua memória é a de
Jaime entrando na sala de Kir-
chner na Casa Rosada, com
“uma bolsa de carteiro que
sempre suspeitei que usava
para guardar dinheiro”.
— Jaime dava um chute na

porta e entrava. E sempre com
a mesma bolsa de carteiro —
comentou Arnold, que na pri-
meira Presidência de Kirchner
foi deputadopela Frente para a
Vitória (FPV, sublegenda do
Partido Justicialista fundada
por Kirchner).
Nos anos em que eram go-

vernador e vice, Arnold detec-
tou irregularidades na gestão
do Banco de Santa Cruz e
quando as comentou em con-
versas comKirchner a resposta
do governador, disse ele, era
sempre a mesma:
— Vá denunciar na Justiça.

DE CHOFER A MILIONÁRIO
O problema é que a Justiça de
Santa Cruz já estava sob con-
trole do kirchnerismo. E as
suspeitas de corrupção por
parte do vice-governador e
seus aliados eram cada vez
maiores. Arnold conheceu
Báez quando o hoje empresá-

rio milionário e suposto sócio
da família Kirchner era apenas
um contador que “aspirava à
classe média” e vivia na cidade
de Puerto Santa Cruz. Com
Kirchner no poder provincial,
Báez foi contratado como fun-
cionário do Banco de Santa
Cruz e rapidamente tornou-se
o homem de confiança do go-
vernador.
—Nuncaentendiporque, seo

banco tinha um presidente res-
peitado, Báez administrava to-
dos os créditos (muitos dos
quais nunca foram pagos). De-
pois constatei que o dinheiro do
banco era usado para financiar
negócios nomercado financeiro
portenho. As ordens eramdadas
por Kirchner e executadas por
Báez— revelou Arnold.
Uma das empresas mais im-

portantes de Báez, a Austral
Construções, realiza pratica-
mente todas as obras públicas
de Santa Cruz. O empresário
também possui terrenos, hotéis
e outras companhias.
— O enriquecimento destas

pessoas é pornográ-
fico — enfatizou o
ex-vice governador,
que em 2007 dispu-
tou o governo pro-
vincial e em sua
campanha denunci-
ou muitos dos
escândalos que ago-
ra estão sendo inves-
tigados pela Justiça.
Com a explosão do
chamado “lazaroga-
te” no programa
“Jornalismopara To-
dos”, de JorgeLanata,
o depoimento do ex-
vice governador pas-
sou a ser reconheci-
do e solicitado pelos
principais meios de
comunicação.
Arnold conhe-

ceu os novos ricos
kirchneristas na
década de 90,
quando nenhum
deles era dono de
uma fortuna. Rudy
Ulloa é outro
exemplo.
—Rudy era chofer

de Kirchner e varria
o escritório de advo-
cacia de Néstor e

Cristina. Hoje é milionário —
apontou o ex-vice patagônico.
Ele também conheceu a resi-

dência dos Kirchner em El Cala-
fate durante sua construção e viu
o lugar escolhido pelo casal para
ter um gigantesco cofre que, se-
gundo Lanata, tem capacidade
para guardar € 3 bilhões.

BRIGA POR OSTENTAÇÃO
ComomuitosmoradoresdeSan-
taCruz,Arnold suspeita quea fa-
mília Kirchner tenha outros co-
fres, por exemplo, no mausoléu
construído em homenagem ao
ex-presidente no cemitério de
Rio Gallegos, capital provincial.
Arnold presenciou cenas ín-

timas do casal Kirchner. Em
1995, os três viajaram no avião
do governo provincial para Bu-
enos Aires e, durante o voo,
Kirchner bateu na cabeça de
Cristina com um jornal quan-
do leu que a então deputada
usou um colar de US$ 30 mil.
— Nunca vi algo parecido, ele

bateu (em Cristina) com um jor-
nal, como se fosse um cachorro.
A Justiça, por enquanto, não

avançou em investigações so-
bre o patrimônio de Cristina.
Os processos contra aliados
dos Kirchner, poderiam, po-
rém, antecipar problemas ju-
diciais para a presidente. l

Vice de Kirchner em Santa Cruz
denuncia superfaturamento de obras

‘Enriquecimento
destas pessoas
é pornográfico’,
diz ex-aliado
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Cristina nega fim de ciclo e defende outra década
Presidente argentina
pede por reforma do

judiciário

-BUENOS AIRES- A presidente da
Argentina, Cristina Fernan-
dez Kirchner, comemorou on-
tem a “década ganha” referin-
do-se aos anos dela e seu ma-
rido, Néstor Kirchner, à frente
do país. Kirchner — eleito em
2003 após a grave crise econô-
mica resultante do fim da do-
larização no país, e falecido
em 2010— foi constantemen-
te lembrado pela presidente,
que totalmente vestida de
preto se cercou de ministros,
governadores e líderes parti-
dários para defender seu go-
verno diante da multidão na
Praça de Maio. Cristina pediu
mais tempo no poder para seu
movimento político e descul-
pas aos insatisfeitos e voltou a

pressionar pela reforma do
Judiciário.
— Que esta década ganha

seja seguida por outra déca-
da mais — disse para, em se-
guida, ressaltar: — Não sou
eterna. E o mais importante:
não quero ser. É preciso dar
poder ao povo nessas con-
quistas, para que ninguém
nunca mais possa retirá-las
dele.
Cristina comparou seu re-

lacionamento com Néstor
Kirchner ao de outro casal
que dominou a política ar-
gentina no século passado,
Juan Perón e Evita, a quem
ela constantemente se com-
para. Numa alfinetada nos
meios de comunicação, dis-
parou:
— Talvez, depois de Perón e

de Evita, (somos) as duas pes-
soas mais difamadas, ataca-
das, ultrajadas e desqualifica-
das de toda nossa História.

Não me queixo — declarou,
afirmando que os ataques são
devido às suas políticas para
os mais pobres.

REFORMA DO JUDICIÁRIO
Cristina mencionou troca de
governo, mas não chegou a
falar explicitamente na for-
mação de uma nova lideran-
ça, nem deu indicação de um
futuro sucessor político. Em
vez disso, pediu que a socie-
dade organizada mantenha
unidade em torno do que ela
considera terem sido vitóri-
as dos argentinos em seu go-
verno. Membros da base kir-
chnerista defendem refor-
mas na lei eleitoral para que
ela possa se candidatar no-
vamente à reeleição no pró-
ximo pleito.
Durante o discurso, a presi-

dente destacou o julgamento
ocorrido nos últimos anos de
militares acusados de crimes

durante a ditadura. E voltou a
tocar em uma das medidas-
chave de seu governo: a refor-
ma do Judiciário, um projeto
fortemente criticado por es-
pecialistas e que se encontra
em fase final de votação e re-
gulamentação. Pelo texto,
membros do Conselho de
Magistratura serão eleitos em
um pleito no qual o partido
mais votado para o Legislati-
vo leva também mais cadei-
ras no conselho. Para a presi-
dente argentina, a ideia é de-
mocratizar o “terceiro poder
do Estado”.
— O povo será representado

nesse organismo político. Tam-
bémdesejaopinar eparticipar—
disse Cristina a simpatizantes
que seconcentraramnaPraçade
Maio. — Quem pode ficar inco-
modado com o direito de 40 mi-
lhões de pessoas em eleger seus
representantes nesse órgão que
escolhe e remove juízes? l

´Discurso. Presidente da argentina comemora dez anos de governo do casal Kirchner durante festa de independência do país e se compara com o peronismo

“É estranho
que um
ex-presidente
tenha um
mausoléu
com
segurança 24
horas. Nem
Perón ou Evita
têm tantos
cuidados.”
Eduardo Arnold
Ex-vice de Kirchner em
Santa Cruz, levantando
suspeita de que haja
dinheiro escondido no
local
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  26 maio 2013, Mundo, p. 36.




