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Paraguai, parceiro
estratégico
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Quem precisa de
reforma política?

✽
●

sa aos brasiguaios, apesar de a
imensa maioria daquela comunidade ter nascido no Paraguai
e possuir cidadania guarani.
Quando o Congresso paraguaio, por imensa maioria e de
acordo com as regras definidas
em sua Constituição, destituiu
Lugo por “mau desempenho
de suas funções”, a decisão foi
referendada pela Corte Suprema e pelo próprio ex-presidente. O Brasil e seus vizinhos do
Mercosul, no entanto, alegando violação da cláusula democrática, resolveram que nem as
instituições nem o povo paraguaio – que em sua maioria
apoiou a decisão – sabiam o
que era legítimo ou melhor para eles, trataram de suspender
o país do bloco e de retirar seus
embaixadores do Paraguai.
Com a sanção política ao parceiro estratégico, a Venezuela
pôde ser aceita como membro
pleno do Mercosul, já que o Senado paraguaio era (e continua
sendo) o único a não aprovar a
entrada do novo membro no
bloco.Talvez omaisirônico sejaqueesseexemplodeingerêncianosassuntosinternosdoParaguai tenha sido feito com a
desculpa de “resguardar a democracia”, como se Argentina,
Bolívia e Venezuela fossem
exemplos a ser seguidos.
O vazio político-diplomático
deixado por esse episódio só
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m momento delicado para as relações com os parceiros do Mercosul,assumenoParaguai, no próximo dia 15, um novo presidente:
Horacio Cartes.
Os presidentes dos paísesmembros do bloco, em recente
reuniãoemMontevidéu,decidiram cancelar, a partir desse dia,
a suspensão do Paraguai do
Mercosul. Cartes, contudo, por
meio de comunicado oficial, já
informou que o seu país, enquanto a Venezuela ocupar a
presidência rotativa do bloco,
não retomará o seu lugar no
Mercosul nem participará de
nenhumareunião,porconsiderar que o ingresso de Caracas
não ocorreu “de acordo com as
normas legais”. Por pressão da
opinião pública e do Parlamento paraguaios, Cartes endureceu sua posição e diz não abrir
mãodadefesadadignidadeeda
soberania de seu país, exigindo
respeito ao império do Direito
no tocante às circunstâncias do
ingresso da Venezuela.
Tudo indica que o Paraguai
vai privilegiar a normalização
de suas relações bilaterais com
o Brasil, a Argentina e o Uruguai, mas vai boicotar o Mercosulatédezembro,quandooutro
país,aArgentina,passaráacoordenarogrupo.Casoissoefetivamente ocorra, os entendimentos com a União Europeia para
fazer avançar as negociações de
acordo comercial, que se arrastam há mais de dez anos, terão
de avançar sem o Paraguai. O
Brasil havia prometido definir a
lista comum de produtos a ser
entregue aos países europeus
atésetembro.Noúltimotrimestre,osentendimentosseriamretomadosantesdeexpiraromandatoda Comissão Europeia, em
dezembro, evitando a interrupção das negociações.
O relacionamento com o Paraguai é exemplo de desacertos
recentes na área externa e mostra como a ideologização pode
sercontráriaaointeressenacional.Élongaasequênciadeequívocos. O então presidente Fernando Lugo conseguiu de Lula
um aumento na sobretaxa paga
aoParaguaipelaenergiadeItaipu, com custo de bilhões de dólares para a sociedade brasileira. Enquanto negociava, Lugo
permitiu, se é que não incentivou,umaperseguiçãoimpiedo-
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Já o sistema consensual se
adaptaanaçõescommaioresdiversidade e clivagens sociais. A
necessidadedecompormaioria
exerce interessante coerção sobre a lógica desse sistema: para
compormaioriaeleitoraloucoalizões de governo os partidos
sãoforçadosaabandonarprojetos radicais para construir os
consensos possíveis. O mérito
dessesistema,portanto,consiste na contenção dos extremos.
Aadoçãodosistemamajoritário num país de tradiçãoautoritáriacomooBrasil,oumesmoa
adoção de regras eleitorais que
assegurem maioria parlamentar a um partido político apenas,dispensando-odenegociar
as bases da coalizão de governo,deverialevarinstituiçõescomo a Ordem dos Advogados do
Brasil,porexemplo,arefletirseriamente antes de embarcarem
emaventurasinstitucionaiscomoamudançadasregraseleitorais às pressas, na véspera de
uma eleição.
O projeto ideológico do PT
para a sociedade brasileira é um
projeto radical, de cunho socialista,quenão seesgotanos limites das políticas públicas do governoDilmaRousseff.Suaestratégiadeimplantaçãoégradualista. Observe-se a lenta substituição dos fundamentos do Plano
Real pela política econômica
atual, ao longo dos três manda-
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tos presidenciais petistas, por
exemplo. O próximo passo do
roteiro estratégico petista seria
a conquista da hegemonia no
Parlamento,comodeslocamento do PMDB de sua posição
atual na coalização governista
para uma posição subalterna.
Com o PMDB menor e a bancada petista, aliada a outros partidos de esquerda, maior, o PT almeja o controle do Congresso
para fazer a “revolução” por
meiodaaprovaçãodenovasleis
de cunho socializante. Dentre
elas, leis eleitorais e sobre a ordempolíticaqueasseguremsua
perpetuação no poder e a eliminação dos adversários.
AmarcaPTé top of mind entre
os eleitores brasileiros. Logo, a
aprovaçãodovotoemlistalevariaaoaumentodabancadapetista. O critério de distribuição do
fundo público de financiamento eleitoral, obedecendo à mesma lógica da distribuição do
tempo do horário eleitoral gratuito, favoreceria os partidos
com maior bancada, enchendo
os cofres do PT e esvaziando os
de seus concorrentes.
Chegamos, então, às razões
do impasse político atual. O
PMDBe oPSBperceberamqual
seria seu destino em caso de vitória da estratégia hegemonista
do PT e acionaram os mecanismos de freios e contrapesos do
regimeconsensualvigente.Isso
ocorreu antes mesmo de as manifestações populares de junho
evidenciaremofracassodaspolíticaspúblicaspetistas,notadamente da política econômica.
Isso significa que o sistema
político e eleitoral vigente não
precisa ser aperfeiçoado? Não.
Masumdospressupostosdademocracia é o respeito às regras
do jogo. Não há tempo hábil para mudar essas regras sem violentarocalendárioeleitoral,apenas para atender a uma demandadeumjogador.Avozdasruas
pedemudançaseocaminhodas
mudanças, na democracia, é a
urna. Essa é a razão da pressa de
quem quer mudar as regras antesdeopovocomeçaramudaro
País nas urnas de 2014.
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O PT quer mudar já
as regras do jogo, antes
que o povo comece a
mudar o País nas urnas

ão
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sos, étnicos ou de outra natureza.Issoporquealógicadaimposição da maioria ante a minoria
emsociedadescom altadiversidadetenderiaaacirrarconflitos
e desestabilizar a democracia.
Convém observar que boa
parte dos países que adotam o
sistemamajoritárioéparlamentarista. Nesses regimes a escolha do Gabinete de governo cabeapenasaopartidoqueelegeu
a maioria. O povo vota nos parlamentareseopartidomajoritário“escolhe”oGabineteeoprimeiro-ministro. A lógica do sistema majoritário tende a prejudicar os pequenos partidos e a
organizar a disputa pelo governo em torno de duas ou três
grandes legendas que conseguemmontarestruturas emtodos os distritos eleitorais.
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e todos são a favor
da reforma política,porqueelanãoé
feita? Simples:
quem quer mudar
asregrasdojogodeseja alterar o resultado do jogo.
Se os parlamentares que deveriamvotaressareformaseelegeram com as regras que estão aí,
por que quereriam mudá-las?
A construção de consensos
quantoàsregrasdeacessoedistribuição do poder é difícil. O
consenso que instaurou a ordem política em vigor foi construído na Constituinte de 1988,
que não foi exclusiva – isto é, os
próprios parlamentares a votaram. Mudá-lo não é tarefa simples. Muito menos é algo que se
consiga às pressas.
A lógica que orientou a legislação vigente visava a construir
condições de governabilidade.
Umadasexplicaçõesparaogolpe militar de 1964, mais do que
conter a ameaça comunista, foi
o impasse paralisante no Parlamento.Afragmentaçãodospartidos e o veto das minorias impedia o governo de governar.
Por isso a Constituinte previa a
implantação do parlamentarismo. Mas o povo vetou esse projeto no plebiscito de 1993.
Existem vários sistemas eleitorais, todos com vantagens e
desvantagens.Apesar dasespecificidades que marcam cada
umdeles,há umaclivagem central que diferencia os regimes
de tipo consensual dos regimes
de tipo majoritário.
O sistema majoritário (Inglaterra) baseia-se no predomínio
damaioriasobreaminoriaeminimizaabuscadamaioriaqualificada. Nesse sistema quem ganha leva tudo e o poder das minorias fica limitado à tentativa
de vetar as decisões da maioria.
No sistema consensual (Brasil) ocorre o contrário, ou seja,
as regras induzem a busca do
consensoenvolvendoumacomplexaengenhariadeconstrução
de maiorias. A lógica é da ampla
participação dos partidos na
coalizão de governo para construção do mínimo denominador comum possível em torno
dosobjetivosquedevemserperseguidos pelo Executivo.
Aliteraturasobreotemasugere que o sistema majoritário se
adapta mais a nações com menor clivagem social – baixa diversidadeebaixoníveldeconflitos regionais, culturais, religio-
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A relação com esse país
mostra como pode ser
contrária ao interesse
nacional a ideologização
não causou um mal maior porqueossetoresprivadosbrasileiro e paraguaio se articularam e
avançaram numa agenda de interesse mútuo, visando a aumentar os investimentos brasileiros no Paraguai, estimulados
pelodiferencialdecompetitividade entre os dois países (lá o
custo de produção é cerca de
35% mais baixo do que no Brasil) e pela construção em fase
finaldelinhade transmissãolevandoaenergiadeItaipuatéAssunção.AFederaçãodasIndústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) promoveu na capital
paulista seminário sobre oportunidades de negócios no Paraguai e planeja encontros entre
empresasdosdoispaísesapósa
posse do novo presidente.
NosúltimosanosoBrasildefi-

niuumasériedeparceriasestratégicas com outros países. Poucas,noentanto,podemsermais
relevantes do que aquela com o
Paraguai: 350 mil brasileiros lá
vivem e trabalham, ajudando o
país a tornar-se um grande produtor agrícola; 20% de toda
energia consumida na região
mais industrializada de nosso
país depende da potência gerada por Itaipu, inclusive a não
consumida pelo Paraguai.
Oqueganhouasociedadebrasileiracomoabandonodosprincípios de respeito aos contratos
e de não ingerência nos assuntosinternosdeoutrospaíses,paradefenderumgovernocomoo
de Lugo? A opção preferencial
pelaVenezuelaepelaArgentina
deixa em segundo plano nossos
interesses mais permanentes
com o Paraguai e lega um custo
a ser arcado e administrado por
nossos futuros governos.
OrelacionamentocomospaísesdaAmérica doSul, emrazão
desseedeoutrosequívocos,será o maior problema que o Itamaraty deverá enfrentar nos
próximos anos.
Não resisto uma referência à
opiniãodoentãoministrodoexterior, barão do Rio Branco, sobre as relações Brasil-Paraguai.
De forma lapidar, o patrono da
diplomaciabrasileira,comclara
percepção dos interesses brasileirosecomvisãodefuturo,definiu qual deveria ser o tom das
relações bilaterais. Em 1903,
num contexto que ainda tinha
bem presente os acontecimentosmilitareseasdisputasnaBacia do Prata, Rio Branco deixou
registrado para a História que
“o Brasil é e será sempre amigo
do Paraguai, quaisquer que sejamseusgovernantes”.Éimportante resgatar essa percepção,
no momento em que altos funcionários do governo de AssunçãorecordamaformaçãodaTríplice Aliança (Argentina, Brasil
eUruguai) contraoParaguai no
conflito do século 19, repetida,
porcoincidência,agoranaquestionávelpuniçãoaoParaguaipelo Mercosul.
Cem anos depois, o ensinamento de um dos maiores estadistas brasileiros foi esquecido
em nome de afinidades ideológicas e de uma agenda que não
favorece o Brasil.
✽
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
COMÉRCIO EXTERIOR DA FIESP

Fórum dos Leitores
do PT são outras.
GOVERNO DILMA
Gastança

A presidente Dilma Rousseff gastou quase R$ 2 bilhões em propaganda, muito mais que o Lula.
Além de ser um absurdo, tenho
certeza que a base aliada proprietária de TVs, rádios e jornais
levou a maior parte dessa verba.
IVAN BERTAZZO
ivan.bertazzo@gmail.com
São Paulo

Despropósito

Quais seriam os critérios adotados para estabelecer as prioridades do petismo no poder, se deixa de utilizar R$ 16 bilhões na
saúde, mas os usa para propaganda? Seria o critério do para
nós, tudo e para o povão crédulo, propaganda enganosa? Não
há a menor chance de haver honestidade nesse propósito.
LEILA E. LEITÃO
São Paulo

Bilhões em confetes

Como já dizia o Chacrinha,
“quem não se comunica se trumbica”. Não me espanta o aumento de despesas com publicidade
no desgoverno Dilma Rousseff
em relação à média de Lulla. É
intuitivo que, quanto pior é o resultado da ação administrativa,
mais necessidade há de “mostrar serviço”, ainda que tudo fique apenas no campo das intenções. Como escasseiam os motivos para júbilo – em vista dos
maus resultados do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC), da corrupção, da inflação, dos gastos inúteis e da falta
de rumo desse desgoverno –, o
jeito é acionar os publicitários e
pedir-lhes que façam hora extra
procurando algum motivo para
soltar rojões e jogar confetes sobre a própria cabeça, especialidade da casa. São bilhões que poderiam transformar-se em algo de
útil para o sofrido povo brasileiro. Infelizmente, as prioridades

SILVIO NATAL
silvionatal49@yahoo.com.br
São Paulo

Baixa aceitação

Geralmente, quando um produto não tem aceitação geral dos
consumidores, costuma-se reforçar sua campanha publicitária, o que implica, obviamente,
mais gastos. Seria isso que está
acontecendo com a presidente?
ODILON OTÁVIO DOS SANTOS
Marília

PETROBRÁS
Manobra contábil

Parabéns à Petrobrás pelo lucro
de R$ 6,201 bilhões... Mas haverá algum fornecedor por aí que
tem a receber da Petrobrás que
tenha visto a cor do dinheiro?
ANA RITA FERNANDES MEIRELLES
anarita.meirelles@gmail.com
São Paulo

ENERGIA ELÉTRICA
Só faltava essa

Uma obra gigantesca, à altura
do seu custo de R$ 3,5 bilhões, a
linha de transmissão TucuruíMacapá-Manaus, apesar de concluída – coisa rara nesta gestão
petista –, não vai poder entrar
em funcionamento. O que seria
a redenção da Região Norte do
País, que sofre há anos com apagões diários de energia elétrica,
os quais impedem o seu desenvolvimento, tem um grande culpado: o próprio governo federal.
Porque uma distribuidora do
grupo Eletrobrás, a Amazônia
Energia, responsável pelas
obras complementares, não foi
capaz de concluí-las. E o prejuízo para nós, contribuintes, por
mais esse passa-moleque da gestão petista é de astronômicos
R$ 2 bilhões por ano! Essa triste
e real história, mais uma protagonizada pelo Planalto, seria o
mesmo que um cidadão comprar um carro sem os pneus pa-

ra rodar... E se lá atrás, em tom
de gozação, diríamos que esse
episódio seria uma típica piada
de português, hoje é exclusiva
do petismo.
PAULO PANOSSIAN
paulopanossian@hotmail.com
São Carlos

DEFESA NACIONAL
A presidente e as legiões

A presidente Dilma Rousseff parece ignorar que é a comandante suprema das Forças Armadas.
Corta pesado o orçamento da
Defesa, adia sem pudor sua decisão sobre a escolha dos novos caças para a FAB e alonga por muitos anos o programa de controle
das fronteiras e do mar, deixando a Nação sem músculos. Cuidado, dona Dilma, não se esqueça da máxima do general romano Júlio César: “As legiões são
perigosas quando estão desocupadas e desequipadas”.
EDUARDO ROQUE, empresário
São Paulo

INTEGRALISMO
‘Vanguarda da tradição’

Com a publicação do artigo Verde-galinhismo (Aliás, 4/8), o sr.
Sérgio Augusto assinou uma declaração do mais absoluto analfabetismo histórico e político. Em
texto divulgado no portal da
Frente Integralista Brasileira
(FIB), disponível em http://www.
integralismo.org.br/?cont=781&ox=
241, apontamos alguns equívocos do autor sobre o Integralismo, a própria FIB e a História pátria, assim como a incoerência
de suas posições políticas. Dispondo de reduzido espaço, apenas colocaremos aqui algumas
das principais críticas que fizemos no referido texto ao artigo
de Sérgio Augusto. Em primeiro
lugar, salientamos o fato de ser o
Integralismo um movimento sadiamente nacionalista e defensor de um Estado forte a um só
tempo antitotalitário e anti-individualista, inspirado antes de tudo nas lições do Evangelho, nas
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A confusão do Linhão

macia brasileira tem exibido renovado interesse pela aproximação com
os mercados do mundo desenvolvido. Mas esse interesse dará em nada, se a diplomacia comercial continuar na dependência de um Mercosul esclerosado.
A maneira mais segura de reanimar o bloco seria abandonar as
amarras de uma união aduaneira
fracassada e voltar à condição mais
simples de área de livre-comércio.
Assim, cada sócio poderia mais facilmente cuidar de seus objetivos.
Haveria problemas. Seria preciso rever as bases da negociação com a
União Europeia, até agora uma conversação entre blocos. Mas a mudança seria compensadora para o
Brasil e, provavelmente, para o Uruguai e o Paraguai. A Argentina também seria beneficiada, se o choque
de realidade estimulasse pelo menos o respeito ao livre-comércio
com seus vizinhos.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A2-A3.

O duro revés de Cristina

ntrou em operação no mês passado o chamado Linhão de Tucuruí,
uma obra cujo objetivo é acabar
com o isolamento do sistema
elétrico de parte da Região
Norte e, com isso, economizar
quase R$ 2 bilhões por ano. No
entanto, seguindo o padrão de
atraso e de improviso que caracteriza o governo federal,
nem tudo está funcionando como deveria – e o Tesouro Nacional, mais uma vez, arcará
com o prejuízo.
A linha de transmissão Tucuruí-Macapá-Manaus tem todos os predicados de uma
obra grandiosa. São 3.351 torres, distribuídas ao longo de
1,8 mil quilômetros. Algumas
dessas torres tiveram de ser
transportadas de helicóptero,
para que fosse possível instalálas selva adentro. O custo total do empreendimento atingiu R$ 3,5 bilhões, e a obra levou cinco anos para ser concluída, três além do previsto,
em razão de diversos obstáculos ambientais.
O Linhão de Tucuruí foi projetado para conectar Manaus
ao Sistema Interligado Nacional, a rede de produção e transmissão de energia elétrica que
cobre quase todo o Brasil. A
principal vantagem desse sistema é que ele pode ser gerenciado para balancear o fornecimento de energia no País de
acordo com o nível dos reservatórios das hidrelétricas.
Sem a conexão a esse sistema, Manaus era obrigada a ge-

E

rar sua própria energia, por
meio de usinas térmicas geralmente acionadas por diesel.
Essa operação, para satisfazer
um consumo que representava 60% do total da energia produzida pelos sistemas isolados no País, resultava num
gasto anual de cerca de R$ 1,9
bilhão – e mesmo assim a região habituou-se aos frequentes apagões.
A interligação do sistema da
Região Norte à rede nacional tinha, portanto, o objetivo de
economizar esse dinheiro. O
problema, conforme mostrou
reportagem do Estado (11/8),
é que ainda não foi possível realizar a conexão, porque a Amazonas Energia, distribuidora
do Grupo Eletrobrás, não entregou a sua parte no projeto.
Apesar do longo prazo da
execução da obra, a estatal deixou praticamente tudo por fazer: concluiu apenas uma das
cinco subestações projetadas,
e somente duas das quatro linhas de transmissão previstas
estão em obras.
O problema mais grave é
que, como o Linhão de Tucuruí já foi entregue, o sistema
de Manaus deixou formalmente de ser considerado “isolado”. Esse “detalhe” criou uma
situação inusitada. Os recursos para o funcionamento das
usinas térmicas que abastecem
Manaus eram bancados pelos
consumidores de todo o Brasil,
por meio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC),
alimentada por um encargo cobrado nas contas de luz. A
CCC foi criada justamente pa-

ra subsidiar os custos de geração de energia termoelétrica
nos tais sistemas isolados. Como o sistema que abastece Manaus agora é considerado integrado, o uso das termoelétricas não pode mais ser subsidiado pela CCC, devendo ser pago exclusivamente pelos consumidores locais. Calcula-se que,
com isso, a conta de luz poderia ficar até R$ 20 mais cara para as famílias. Já as indústrias
da região – que comporta a Zona Franca e abriga empresas
como a Vale – advertiram que
a produção poderia ficar inviável com tal aumento de custo.
Diante desse quadro, o Ministério de Minas e Energia baixou uma portaria determinando que, embora “interligada”
ao sistema nacional, a rede da
Região Norte continuará a ser
considerada “isolada” até que
as obras da Amazonas Energia
estejam concluídas.
Não se sabe quando tudo estará pronto, mas já se sabe
quem pagará a conta de mais
essa confusão. No ano passado, a CCC foi absorvida pela
Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), destinada a
subvencionar consumidores
de baixa renda e a bancar projetos de universalização do serviço. Como a presidente Dilma
Rousseff havia prometido baratear a conta de luz, a CDE passou a ser coberta pelo Tesouro. Logo, grande parte dos R$ 2
bilhões que seriam economizados com a interligação da Região Norte ao sistema nacional
terá de vir do lugar de sempre:
o bolso do contribuinte.

tradições cristãs brasileiras e na
Doutrina Social da Igreja, e autoritário apenas se dermos a tal palavra, como o fez Oliveira Vianna, o sentido de afirmação da autoridade, pressuposto da ordem,
da legalidade e da liberdade. Em
seguida fizemos ver que o Integralismo deve ser julgado por
sua doutrina, e não por suas exterioridades. Destarte, se o modelo integralista de corporativismo
é bastante diverso do fascista,
bem como, diferentemente da
posição dominante no fascismo,
o Integralismo sempre se opôs
ao Estado totalitário de inspiração hegeliana e ao juspositivismo, afirmando contra este o Direito Natural Clássico, também
a saudação integralista difere da
fascista, sendo de inspiração indígena e nela o braço ficando erguido para o alto, verticalmente, e
não inclinado como na saudação
romana adotada pelo fascismo.
Do mesmo modo, não só o Integralismo, por sua postura contrária ao racismo, difere profundamente do nacional-socialismo,

como também seu símbolo, a letra grega Sigma maiúscula, nada
tem que ver com a suástica nem
com o fascio. Igualmente sublinhamos que a FIB, partidária de
uma revolução restauradora e
construtiva, não é a “vanguarda
do atraso”, mas sim a vanguarda
da tradição, entendida como a
base de todo progresso estável e
verdadeiro, e fizemos notar as
contradições em que incorreu
Sérgio Augusto, por exemplo, ao
defender o Estado liberal e condenar o Integralismo por combatê-lo, ao mesmo tempo que se
opõe ao que considera uma “satanização” do marxismo, também contrário ao Estado liberal.
E, é claro, não deixamos de frisar
que o articulista, em seu ódio irracional pelo Integralismo, chegou mesmo a comparar os integralistas a criminosos que “agridem e matam homossexuais”,
praticando o crime de injúria.

“Dilma confirma:
a propaganda
é a alma do negócio”

VICTOR EMANUEL VILELA BARBUY, presidente da FIB
victor.emanuel.brasil@gmail.com
São Paulo

Kirchners, Néstor e depois Cristina.
A política de barreiras tem sido
aplicada também no comércio entre
os sócios do Mercosul, principalmente contra o Brasil. Essa vem sendo, há anos, uma das causas principais da paralisia do bloco e de seu
fracasso como esquema de integração regional e de inserção no sistema global de comércio.
Essa estranha situação se tem prolongado graças à tolerância do governo brasileiro. É uma das manifestações de uma diplomacia baseada,
a partir de 2003, numa concepção
geopolítica tão ingênua quanto anacrônica. Uma das ilusões criadas
por essa concepção foi a crença em
uma liderança regional jamais confirmada pelos fatos, mas muito custosa para o País.
De vez em quando, a administração da presidente Dilma Rousseff dá
a impressão de buscar um rumo diferente. Nos últimos tempos, a diplo-
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judicada por obstáculos criados pelos dois lados, mas principalmente
por desacordos entre brasileiros e
argentinos.
Em 2010 discutiu-se o relançamento das conversações e houve encontros nos dois anos seguintes.
Mas só com muito otimismo se pode esperar um bom resultado em
prazo razoável. O projeto é mais velho que a Rodada Doha, iniciada em
2001, envolve muito menos parceiros, o desequilíbrio entre as partes é
menor e a conclusão deveria ter sido mais simples.
Os negociadores brasileiros sempre se mostraram mais dispostos a
fazer concessões à União Europeia.
A troca de benefícios, como deveria
saber até o conselheiro Acácio, é da
essência de toda negociação, mas
nem todos os participantes parecem
acreditar nisso. O governo da Argentina insistiu na linha protecionista
adotada durante toda a gestão dos
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ria fornecido a informação. Mas, de
acordo com a assessoria de imprensa do Ministério, houve um erro de
interpretação. Não haverá iniciativas separadas, de acordo com a fonte ministerial, até porque uma união
aduaneira, como o Mercosul, tem de
operar com tarifas comuns.
O desmentido é compreensível,
mas a ideia de um acordo com cronogramas diferentes de implementação já circulou no Brasil e é admitida
reservadamente por diplomatas. As
condições da negociação ficarão
mais claras quando for divulgada a
proposta em estudo pelo governo
brasileiro.
De toda forma, a reportagem, mesmo com imprecisão, toca indiretamente num problema fundamental
da diplomacia econômica brasileira.
Lançada em 1999 e interrompida
em 2004, a negociação do Acordo
de Associação Birregional entre
União Europeia e Mercosul foi pre-
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Empacadas há quase dez anos, as negociações de um
acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia devem ser retomadas em breve,
mas dificilmente chegarão a bom resultado, por falta de entendimento
entre os parceiros sul-americanos. A
notícia mais otimista sobre o assunto, divulgada neste domingo no site
do jornal britânico Financial Times,
foi desmentida pelo Itamaraty. Segundo a reportagem, o governo brasileiro planejaria negociar um acordo separado com o bloco europeu,
mas com autorização dos sócios do
Mercosul. Um esquema discutido
entre Brasil, Argentina, Paraguai,
Uruguai e Venezuela permitiria a
realização de acertos com velocidades diferentes. O ministro de Relações Exteriores, Antonio Patriota, te-
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s prévias eleitorais na Argentina
– as chamadas Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias (Paso) –
foram criadas em 2009 (e adotadas pela primeira vez em
2011) para democratizar a formação das listas partidárias para o Congresso. Como diz o
seu nome, todos os argentinos
aptos a votar devem ir às urnas
nos anos de eleições parlamentares a fim de escolher entre as
diversas relações de candidatos que lhes forem submetidos
pelas legendas ou coligações.
Em outubro próximo, metade
da Câmara dos Deputados (127
cadeiras) e um terço do Senado (24 lugares) serão renovados. Ocorre que praticamente
todas as agremiações burlam o
esquema, apresentando apenas
uma lista fechada.
Em consequência, o Paso acaba tendo duas outras funções:
como instrumento de ratificação das candidaturas definidas
no âmbito das siglas e, principalmente, como a mais ampla
pesquisa nacional de intenção
de voto. Domingo, para se ter
ideia, cerca de 20 milhões de
eleitores, ou 70% do total, foram manifestar as suas preferências nas urnas (onde as cédulas ainda são de papel). E o
resultado decerto causou calafrios na Casa Rosada da presidente Cristina Kirchner, em
contraste com as temperaturas
relativamente amenas desses
dias de inverno portenho. Embora divididas, como de há muito, as oposições infligiram ao
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kirchnerismo uma derrota histórica, não obstante as caras e
bocas de falso otimismo da presidente no final da jornada.
As listas da coligação oficial
Frente Pela Vitória (FPV), encabeçadas pelos mais vistosos
aliados de Cristina, foram batidas nos principais dos 24 colégios de eleitores, da Província
de Buenos Aires à de Santa
Cruz, na Patagônia – berço político do falecido presidente Néstor Kirchner, que a governou
durante 11 anos – passando pela capital federal propriamente
dita, e ainda Santa Fé, Mendoza e Córdoba. Segundo as apurações preliminares, que configuravam desde o início uma
tendência firme, 4 em cada 5 argentinos rejeitaram o oficialismo. Em 2011, para comparar,
Cristina se reelegeu com 54%
dos votos. Na Província de Buenos Aires, o tradicional feudo
kirchnerista onde vivem perto
de 38% dos eleitores do país, o
líder da lista da FPV, Martín Insaurralde foi superado pelo adversário da Frente Renovadora,
Sergio Massa, por algo como 6
pontos de diferença.
O resultado foi duplamente
significativo. Primeiro, porque
Cristina trabalhou escancaradamente por Insaurralde, a ponto
de levá-lo a tiracolo ao Rio de
Janeiro, quando da visita do papa Francisco, apenas para que
pudesse ser fotografado junto
do mais popular dos argentinos. E, segundo, porque Massa
desponta desde já como presidenciável em 2015, capaz de
reunir as facções peronistas
que se apartaram do governo e
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mesmo setores insatisfeitos do
kirchnerismo. É o caso do próprio Massa, que chefiava nada
menos do que o gabinete de ministros de Cristina, antes de
romper com ela, estrepitosamente, há poucos meses.
Já na cidade de Buenos Aires, com 9% do eleitorado nacional, o senador kirchnerista
Daniel Filmus perdeu para Gabriela Michetti, da Proposta Republicana de centro-direita, do
velho rival, o prefeito Maurício
Macri. E na Província de Córdoba, a FPV mal chegou a 15% dos
votos – o pior desempenho da
história do kirchnerismo e da
sigla que se vangloriava de ser
a mais forte da Argentina. Em
outubro, o governo até poderá
manter a maioria de que desfruta na Câmara. Mas, a julgar pelo duro revés que acaba de sofrer – e se as oposições não se
entredevorarem –, Cristina ficará longe de ter, em cada casa
do Congresso, os 2/3 dos assentos de que necessitará para
aprovar a reforma constitucional chavista de seus sonhos: a
reeleição ilimitada.
Se muitos argentinos parecem fartos do desgoverno da
presidente – com a economia
em crise, a inflação em alta e as
incessantes evidências de corrupção acobertada –, uma parcela talvez ainda maior da população se cansou do estilo da viúva
em luto permanente. O seu pendor pelo confronto, herdado do
marido, a capacidade de fazer
inimigos e a sua conhecida soberba exasperam os aliados. É
de duvidar que tire as lições devidas do fiasco de domingo.
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