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O Chile se prepara para dar
um giro moderado à esquerda
com eleição da popular e
carismática ex-mandatária
Michelle Bachelet, avaliam
especialistas. Estimulada
pelo descontentamento
com as políticas sociais do
atual governo conservador,
a candidata socialista, que

representa uma aliança integrada
por comunistas a democratas
cristãos, tem o apoio suficiente
para ganhar no primeiro turno, de
acordo com algumas pesquisas.

Bachelet deve se converter
na primeira presidente a governar
o país pela segunda vez desde
o fim da ditadura há 23 anos.

No fim do governo de

Sebastián Piñera, a candidata
conseguiu conquistar o eleitorado
com promessas de ambiciosas
reformas para mudar, garante ela,
o rosto do Chile, um dos países
mais estáveis da América Latina,
mas com um abismo entre
ricos e pobres. Reduzir essa
desigualdade é uma de suas
promessas de campanha . Reuters
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A eleição presidencial no Chile,
ocorrida ontem, traz um novo de-
safio ao país, de ordem educacio-
nal. Um grupo de estudantes ocu-
pou na tarde de ontem o comando
de campanha da socialista Michel-
le Bachelet — a favorita, segundo
as pesquisas oficiais, entre os no-
ve candidatos ao cargo. A ocupa-
ção ocorreu enquanto muitos dos
12 milhões de chilenos em idade
de votar estavam indo às urnas.
Foi o primeiro sinal de que o próxi-
mo governo, qualquer que seja o
vencedor do pleito, enfrentará
muitas demandas sociais.

“Queremos uma verdadeira re-
forma no sistema de educação e
não pequenas mudanças”, disse a
presidenta da Federação de Estu-
dantes da Universidade do Chile,
Melissa Sepulveda, uma das líde-
res do movimento estudantil. “O
movimento estudantil radicalizou-
se por falta de avanços”, disse.

O movimento estudantil come-
çou no governo de Michelle Bache-
let (2006-2010), quando os alu-
nos de ensino médio se organiza-
ram para pedir transporte público
gratuito. No Chile, o ensino foi pri-
vatizado na ditadura militar. O go-
verno prefere subsidiar escolas se-
cundárias privadas, que, por sua
vez, cobram menos dos seus alu-
nos, do que investir mais na educa-
ção pública. Já as universidades
são todas pagas. Quem não tem di-
nheiro pode pedir empréstimos,
mas, quando se forma, já tem uma
dívida que pode demorar mais de
dez anos para ser paga.

Por isso, os universitários so-
maram-se aos estudantes de ensi-
no médio, em 2011, durante o go-
verno de direita do atual presiden-
te, Sebastian Piñera, e paralisa-
ram o país exigindo educação gra-
tuita e de qualidade para todos.
Piñera reduziu os juros dos crédi-
tos estudantis, mas não cedeu a to-
das as exigências.

Antes mesmo das urnas fecha-
rem, às19hdeBrasília(18hemSan-
tiago), os estudantes ocuparam o
centro de comando da campanha
deMichelleBachelet,parademons-
trarquevãocontinuarprotestando.

O problema, no Chile, é que o
presidente tem pouca margem de
manobraanão serqueconsigamu-
daraConstituição,herdadadadita-
dura de Augusto Pinochet. Pelo
atualsistemaeleitoral,ochefedeEs-
tado só tem maioria no Congresso
se seus candidatos dobrarem o nú-
mero de votos do adversário. ABr

O presidente Nicolás Maduro
pediu aos venezuelanos que
não comprem os “jornais da
burguesia”, que segundo ele in-
formam de maneira tendencio-
sa, e criticou o clero do país por
permanecer calado ante suas
ações para combater a suposta
“guerra econômica” que preju-
dica o país.

“Que o povo decente, pa-
triota, o povo que está reagin-
do a estas medidas, não com-
pre estes jornais, porque estes
são os jornais defendem a bur-
guesia parasitária”, afirmou,
ao exibir a primeira página do
El Universal, que tinha como
manchete “A escassez em Cara-
cas é a maior em 46 meses”.

Ao citar os comerciantes,
que segundo Maduro ao espe-
cular “estão traindo” seus va-
lores religiosos, independente-
mente do credo, perguntou
“Por que o alto clero venezue-
lano fica calado quando saí-
mos a defender os pobres e os
humildes?” “Onde está a dou-
trina de Francisco, o papa, on-
de está a doutrina de São Fran-
cisco de Assis e de Jesus Cris-
to? Onde estão os padres para
acompanhar o povo nas filas,
nas ruas, para dar alento?”,
questionou.

O governo de Maduro lan-
çou uma campanha de fiscali-
zação de preços, que inclui re-
duções compulsórias nos casos
de aumentos considerados irre-
gulares, em vários setores, co-
mo eletrodomésticos e peças
de carros. A situação provoca fi-
las nas lojas para adquirir pro-
dutos com desconto de entre
50% e 60%.

O presidente anunciou que
a fiscalização chegará a outros
setores, como o têxtil, e que de-
cretará limites máximos de lu-
cros aos empresários. Também
pretende aumentar as puni-
ções aos especuladores.

Maduro define a situação
atual de alta inflação e escassez
como uma “guerra econômi-
ca” liderada pelos Estados Uni-
dos e a burguesia. Caracas res-
ponsabiliza aqueles que chama
de “parasitas burgueses” por
preços que considera injustifi-
cáveis em produtos comprados
com dólares baratos distribuí-
dos pelo governo. AFP
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País vai dar um giro moderado à esquerda

Educação na pauta do
novo governo chileno

Controle de
preços vai
ser ampliado
na Venezuela

Maduro pede
boicote aos “jornais
da burguesia” e acusa
o clero de omissão

Omovimentoestudantil começounogovernodeMichelleBachelet ,portransportepúblicogratuito

ATIVISTAS PRESOS NA RÚSSIA

Estudantes protestaram durante as eleições por uma extensa reforma nos sistema de ensino
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 nov. 2013, Mundo, p. 28.
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