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● O ESTADO NO PARAGUAI

● Venezuela
Maduro nem mesmo foi convida-
do para a posse e, no ano passa-
do, foi declarado persona non
grata no Paraguai. Ele enviou car-
ta em tom amistoso

● Argentina
Cristina esteve em Assunção pa-
ra a posse, mas é alvo frequente
da imprensa paraguaia. Presiden-
te usou palavras duras na época
do impeachment

● Brasil
Dilma foi à posse e paraguaio
adotou tom amistoso. Seu parti-
do, porém, indica que pressiona-
rá por novas concessões brasi-
leiras em Itaipu

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

Prefeitos, governadores e parla-
mentares do Partido Justicialis-
ta (Peronista) que respaldavam
a presidente argentina, Cristi-
na Kirchner – e antes dela, seu
marido e antecessor, o ex-presi-
dente Néstor Kirchner –, emiti-
ram sinais de uma grave disper-
são ao longo da última semana.

O resultado das eleições pri-
márias obrigatórias, no domin-
go passado, constituiu um duro

golpe para o governo, ao indicar
que as forças leais ao kirchneris-
mo (uma sublegenda do pero-
nismo) obtiveram em todo o
país apenas 26% dos votos, o
mais baixo desempenho eleito-
ral em uma década do governo.
Os diversos partidos de oposi-
ção em conjunto (entre eles, o
peronismo dissidente) reuni-
ram 74% dos votos.

Diversos líderes kirchneris-
tas indicaram que o governo de
Cristina tem graves problemas.
“Foi uma enorme surra. O povo
está zangado”, afirmou o ex-pre-
feito da cidade de José Clemen-
te Paz, Mario Ishii, kirchnerista
e um dos “barões da Grande
Buenos Aires”, denominação
dos caudilhos que abasteciam o
kirchnerismo com os votos dos
empobrecidos municípios ao re-

dor da capital argentina.
Discretamente, governado-

res kirchneristas criticam as
ações da presidente Cristina,
enquanto seus assessores ini-
ciam contatos com represen-
tantes do peronismo dissiden-
te, de olho em uma sobrevivên-
cia política além de outubro,
quando ocorrem as eleições
parlamentares que definirão o
mapa do poder dos próximos
dois anos.

“Se o barco afunda por teimo-
sia do capitão, vamos procurar

os botes salva-vidas”, disse ao
Estado um assessor de um se-
nador kirchnerista do norte do
país ao confirmar o início de
tempos “pós-kirchneristas”.
Depois de um sorriso irônico,
ele completou: “Não somos a
orquestra do Titanic para tocar
até o mortal final”.

A presidente Cristina tem pe-
la frente um cenário no qual se-
rá impossível reformar a Cons-
tituição, já que, se o resultado
das primárias se repetir em ou-
tubro, o governo não obterá os

dois terços do Parlamento. Es-
se é o patamar imprescindível
para reformar a Carta e, assim,
tentar o projeto “Cristina eter-
na”, denominação do plano de
reeleições ilimitadas.

Analistas indicam que, neste
momento, os expoentes do pós-
kirchnerismo são duas figuras
que se tornaram referência na
Província de Buenos Aires, ter-
ritório político crucial para defi-
nir uma eleição, já que aglutina
38% do eleitorado e 40% do PIB
argentino.

Um deles é o governador bo-
naerense, Daniel Scioli, kirch-
nerista moderado que, perante
a impossibilidade de uma nova
candidatura de Cristina, seria o
escolhido do governo – a con-
tragosto – para a sucessão pre-
sidencial em 2015.

O outro é Sergio Massa, ex-
chefe do gabinete de minis-

tros de Cristina que rompeu
com o kirchnerismo. Ele se tor-
nou a estrela das eleições pri-
márias há uma semana ao der-
rotar o candidato de Cristina,
Martín Insaurralde. Massa ob-
teve 35% dos votos, enquanto
Insaurralde ficou com 29%.

“O crepúsculo de um líder no
peronismo começa quando
confluem dois fenômenos: a
derrota em uma eleição e a im-
possibilidade de se manter no
cargo por razões constitucio-
nais. Esses dois fatores con-
fluem agora”, declarou ao Esta-
do o sociólogo e analista Car-
los Fara.

Enquanto isso, os aliados da
presidente Cristina começam a
se preocupar com a crescente
irritação que ela demonstra em
discursos e no Twitter. No
meio da semana, durante even-
to em uma exibição sobre tec-
nologia, a presidente fez um dis-
curso no qual ignorou a derrota
nacional de seu governo e van-
gloriou-se da vitória que teve
nas urnas na Antártida, entre
os militares e cientistas que re-
sidem nas bases do continente
gelado.

Em 14 anos no poder na Vene-
zuela, Hugo Chávez marcou
presença com sua capacida-

de de encantar multidões e mobili-
zar a nação. Fica para os historiado-
res e antropólogos a tarefa de expli-
car por que um líder tão adorado em
vida e quase beatificado no seu en-
terro travou uma guerra tão agressi-
va, tosca e incoerente contra a oposi-
ção. “Perdedor” e “porco” é pouco
para ele qualificar Henrique Capri-
les, seu rival em duas eleições presi-
denciais. Ele também tachou o opo-
sicionista, que é neto de poloneses
vítimas do Holocausto, de “judeu er-
rante”, “agente sionista” e “neona-
zista”.

Se a coerência não era o forte do lí-
der bolivariano, a fidelidade segue in-
conteste, até na ofensa. Na semana pas-
sada, numa tumultuada sessão da As-
sembleia Nacional, o chavismo supe-
rou-se, protagonizando um espetácu-
lo de insultos e vulgaridades verbais.

O alvo foi o de sempre, a frente oposi-
cionista, chefiada por Capriles. A novi-
dade foi o epíteto. Deputados do parti-
do governante, PSUV, desancaram Os-
car López, chefe de gabinete do gover-
nador de Miranda, acusando-o de lide-
rar uma rede de prostituição de homos-
sexuais e travestis, com anuência de
Capriles.

Para sustentar a acusação, a bancada
chavista divulgou fotos apreendidas

numa batida policial. Nas imagens, su-
postamente comprometedoras, Ló-
pez aparece abraçando homens.

Na sessão em que revelou as “pro-
vas”, o deputado governista Pedro Car-
reño, de frente para as câmeras de TV,

acusou Capriles do delito de praticar
“atos imorais”. Retrucando uma acusa-
ção do próprio governador, que o teria
chamado de corrupto, o deputado cha-
vista descontrolou-se: “Responda, ho-
mossexual, aceite o desafio ‘maricón’”.

A sessão prolongou-se e virou man-
chete nacional. Foi a deixa para o presi-
dente Nicolás Maduro, que teve de
acionar sua assessoria para controlar o
dano. Não se saiu bem. No dia seguin-
te, num bairro popular de Caracas, or-
questrou um evento público onde em-
punhou uma bandeira arco-íris e teceu
elogios à diversidade sexual, posando
com um grupo de militantes. “Venham
e me deem um abraço”, gritou. “Não
sou homofóbico. A revolução reivindi-
ca respeito a todos.”

No entanto, ele não resistiu ao tema
e voltou a acusar Capriles de conivên-
cia com a prostituição ou de ignorá-la.
“Descobrimos algo terrível. O que foi
divulgado na Assembleia Nacional foi
só 1% do que conseguimos na ação poli-
cial. O restante são vídeos e fotos de
orgias impublicáveis”, disse Maduro.

Capriles optou por não entrar na pro-
vocação. “Uma águia não caça mosca”,
devolveu o opositor ao deputado go-
vernista Pedro Carreño. “Todo apoio
para Oscar López”, postou no Twitter.
Para o desatino oficial, o caso é fumaça
para escamotear escândalos bem maio-
res do governo.

Um deles envolve a Ferrominera,
uma mineradora estatal cujo executi-

vo-chefe foi preso em junho, sus-
peito de ter cometido um festival
de irregularidades, como subfatu-
ramento, pagamento de propinas
e o desvio de US$1,2 bilhão da em-
presa.

Desvio. Sacudido por denúncias, o
presidente Maduro reagiu de modo
bem bolivariano, com um plano de
governo. A oposição vê na sua estra-
tégia emergencial nacional contra a
corrupção uma jogada ao estilo cha-
vista, já que vem embrulhado num
pacotão de medidas e pleiteia pode-
res excepcionais.

Pelo jeito, os venezuelanos não se
impressionaram. Numa pesquisa re-
cente, publicada no jornal El Univer-
sal, 52% acham que a guerra contra
corrupção é apenas propaganda.
Quase 56% julgam insuficientes as
medidas anunciadas para combatê-
la. Na hora da dúvida, a oposição
que se cuide.
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O presidente do Paraguai, Ho-
rácio Cartes, assumiu o posto
com a certeza de que poderá
transformar seu país no pró-
ximo caso de prosperidade la-
tino-americana. A projeção
de um crescimento este ano
de 12,5%, segundo a Comis-
são Econômica para a Améri-
ca Latina e Caribe (Cepal),
mão de obra barata e energia
abundante entusiasmam o
novo governo paraguaio.

Já no primeiro dia após a pos-
se de Cartes, Assunção afirmou
que pretende fazer um investi-
mento de US$ 10 bilhões em in-

fraestrutura nos próximos cin-
co anos. Desses recursos, US$
5,6 bilhões deverão ser investi-
dos em estrutura de transpor-
tes, incluindo estradas, aeropor-
tos e hidrovias nos rios Para-
guai e Paraná, por onde passam
80% do comércio exterior para-
guaio. Outros US$ 2,6 bilhões
serão para dotar o país de linhas
de transmissão e permitir o uso
da energia de Itaipu e também
de Yaciretã, hidrelétrica cons-
truída com a Argentina. O res-
tante seria investido em água
potável e saneamento.

“Um dos maiores desafios é a
infraestrutura física. Vias de
acesso, distribuição de energia,
comunicações. Não há como se
pensar em avanços sem isso”,
afirma Fernando Masi, diretor
do Centro de Análise e Difusão
da Economia Paraguaia.

Apesar de ser dono de metade
de uma das maiores hidrelétri-
casdo mundo,o Paraguaisó con-
segue usar 9% da energia produ-
zida em Itaipu. Uma linha de
transmissão que será inaugura-
da em outubro permitirá dobrar
esse uso, mas será preciso antes
investir em distribuição para o
interior do país.

Cartes aposta nessa energia
limpa, farta e barata – quase sem
encargos, custa muito menos do
quenoBrasil –paraatrairempre-

sas. Masi, no entanto, lembra
que um dos atrativos principais,
a mão de obra barata, pode ser o
principal benefício imediato.

“O maior problema que te-
mos, sem dúvida, é a educação.
Precisamos ter mais pessoas
comensinomédioetambémme-
xer nos conteúdos, na qualida-
de. Não é difícil qualificar mão
deobra,masé necessárioinvesti-
mento”,afirmou.Emumpaíson-
de a pobreza atinge quase meta-
de da população e a pobreza ex-
trema, 29%, programas sociais
semelhantesaoBolsaFamília fo-

ram criados no governo de Fer-
nando Lugo e hoje alcançam 120
mil famílias.

Além da pobreza e da falta de
infraestrutura, Cartes tem nas
mãos outro desafio, o de tirar do
Paraguai a imagem de país atra-
sado, burocrático e corrupto.
“Muitascoisaspoderão virde fo-
ra. Tecnologia, investimentos.
No entanto, a decisão de ser um
país sério, crível, previsível, terá
de vir dos paraguaios”, disse.

O analista político e ex-sena-
dor do Partido Liberal, Gonzalo
Quintana, afirma que Cartes

tem a grande oportunidade de
iniciar um processo de reforma
do setor público, aproveitando
o crescimento econômico, mas
que isso poderá ser “dramáti-
co”. “Há uma apropriação do Es-
tado por parte dos governos pa-
ra se manter no poder que preci-
sa ser rompida. Se não houver
uma mudança de gestão, o país
terminará em paralisia total”,
afirmou. “Se conseguir pôr o go-
verno a serviço do Estado, Car-
tes entrará para a história como
o fundador do Estado para-
guaio moderno.”

Em baixa. Cristina em Assunção: silêncio sobre derrota

●✽ macmargolis@terra.com.br

“Um dos maiores desafios é
a infraestrutura. Vias de
acesso, distribuição de
energia, comunicações. Não
há como avançar sem isso”
Fernando Masi
ECONOMISTA
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.




