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Internacional Tributo a Mandela
Com antecessores ao
lado, Dilma discursará
hoje em missa. Pág. A10

Análise. Rivais
reivindicam triunfo
em eleição local

Roberto Simon
ENVIADO ESPECIAL / ASSUNÇÃO

O Mercosul constitui “o espa-
ço natural” do Paraguai e apro-
var no Senado a entrada da Ve-
nezuela no bloco “é a única for-
ma de resolver” a suspensão
paraguaia, diz o chanceler de
Assunção, Eladio Loizaga. A se-
guir, a conversa com o Estado.

● Por que enviar ao Senado, nes-

te momento, o protocolo de ade-
são da Venezuela?
Em 120 dias de governo, o pre-
sidente Horacio Cartes norma-
lizou as relações com todos os
membros plenos do Mercosul
– e isso inclui a Venezuela,
com quem já trocamos embai-
xadores. A posição do Paraguai
é clara: somos favoráveis ao re-
torno do Mercosul à institucio-
nalidade. Estamos preparados
para as negociações que temos

pela frente (com a União Euro-
peia) e não queremos ficar de
fora. Buscaremos ainda retor-
nar os princípios básicos do
nosso bloco: a construção de
um espaço econômico que seja
favorável ao desenvolvimento
de todos.

● A imprensa paraguaia está ata-
cando a decisão, dizendo que se
trata do ‘triunfo do político sobre
o jurídico’. Como o sr. responde?

Não se trata de legitimar juridi-
camente o que ocorreu com o
Paraguai. A verdade é que não
há outra escolha para resolver
a situação, a não ser aceitar a
Venezuela.

● A decisão é reflexo também da
pressão de Brasil e Argentina?
Não houve nenhuma pressão
de brasileiros e argentinos. Es-
sa é uma decisão soberana do
Paraguai, a qual atende os inte-

resses dos paraguaios.

● Como o sr. interpreta, hoje, a
entrada da Venezuela no bloco à
revelia do Paraguai?
Quero deixar claro que o dese-
jo do governo paraguaio é con-
viver respeitando a pluralida-
de entre os Estados. É preciso
aceitar plenamente a identida-
de de cada um no Mercosul e
saber lidar com diferenças
ideológicas.

● O governo Cartes está seguro
que conseguirá aprovar a entra-
da da Venezuela no Senado?
Confiamos nos senadores.

● Como o retorno do Paraguai
afeta a negociação com a UE?
Temos um imenso interesse
no acordo e queremos partici-
par das negociações. A Argenti-
na está um pouco atrasada em
seus planos, mas o Paraguai já
avançou 90% do necessário pa-
ra fechar um acordo. Fora do
Mercosul, não poderemos exi-
gir nada da parceria com o blo-
co europeu. Dentro, sim.

www.estadao.com.br/e/Caracas

Opresidente venezuelano, Nicolás
Maduro, prometeu intensificar sua
“ofensiva econômica” para obrigar

as empresas a reduzirem os preços. Foi o
que declarou depois que o Partido Socialis-
ta Unido da Venezuela (PSUV) venceu as
eleições municipais do fim de semana.

Candidatos do presidente foram os que
mais se beneficiaram com as medidas re-
pressivas adotadas por Maduro, em no-
vembro, obrigando comerciantes a reduzi-
rem os preços de produtos como apare-
lhos de TV, peças de carros e equipamen-
tos para casa. “Esta semana, vamos inten-

sificar a ofensiva econômica”, disse um
Maduro triunfante, depois de anunciados
os resultados, na noite de domingo.

Seu índice de aprovação saltou rapida-
mente depois das medidas econômicas
adotadas, que convenceram consumido-
res receosos com uma inflação anual de
54%. Maduro culpa uma “guerra econômi-
ca” financiada pelos adversários políticos.
Os resultados das urnas podem ajudá-lo a
implementar medidas econômicas impo-
pulares, como a desvalorização da moeda,
que investidores afirmam ser necessária
para o governo saldar sua dívida fiscal e
reduzir a fuga de capital. Prosseguir com
os cortes de preços, porém, pode piorar a
escassez de produtos e reduzir a produtivi-
dade de um setor privado já maltratado
por anos de nacionalizações.

CARACAS

Passada a eleição – o primeiro
grande testede popularidade pa-

ra a presidência de Nicolás Ma-
duro –, os venezuelanos tentam
agora encontrar soluções para
uma crise econômica que se avi-
zinha e pode tomar proporções
perigosas. Economistas, analis-
tas e empresários apostam que
o próximo passo do governo se-
rá uma maxidesvalorização do
bolívar, a moeda venezuelana,
para conter a fuga de divisas e a
redução do nível das reservas in-

ternacionais.
O risco, afirmou ao Estado o

economista Jorge Ortiz, é o de
uma disparada da inflação, que
já acumula 54% nos últimos 12
meses. “A Venezuela importa
quase tudo o que consome e o
preço desses produtos sofrerá
um impacto importante no caso
de uma desvalorização”, expli-
cou Ortiz. “Por outro lado, a
atual situação cambial é insus-
tentável.” Pela cotação oficial,
de câmbio fixo, US$ 1 vale 6,30
bolívares. No mercado negro,
porém, o dólar é cotado em até
60 bolívares – quase dez vezes
mais do que o valor estabeleci-

do pelo governo.
Estudos de bancos estrangei-

ros estimam que o governo deve
anunciar nos próximos dias um
reajuste da cotação que pode
chegar a até 17 bolívares. Uma
fonte diplomática consultada
pelo Estado em Caracas, po-
rém,crê que a desvalorização de-
ve ser menos profunda, para 10
a 11 bolívares por dólar.

“Umamedida dessas seriaim-
pensável antes da eleição de do-
mingo,uma vez que ovenezuela-
no tem a noção de que desvalori-
zação monetária significa au-
mento de preços”, disse o diplo-
mata. “Agora, só haverá outra

eleição em 2015. Poucas vezes
nos últimos anos a Venezuela fi-
cou um período tão grande sem
votação. É esse o momento para
o governo agir e, se necessário,
adotar ações menos popula-
res.”

Com a diferença entre a cota-
ção do dólar oficial e no merca-
do negro, as reservas internacio-
nais do país petroleiro, que rece-
be em torno de US$ 1 bilhão a
cada três dias, começaram a bai-
xar sensivelmente. Eram de
US$ 20,8 bilhões, no fim da se-
mana passada, 30% menos do
que era em janeiro.

Essas reservas são utilizadas

para o pagamento de importa-
ções e de parcelas da dívida ex-
terna. Em razão da baixa, alguns
pagamentos – incluindo para
empresas brasileiras – sofreram
atraso nos últimos meses.

A desvalorização ajudaria ain-
da a reduzir os gastos da estatal
Petróleos de Venezuela (PDV-
SA), que financia a maior parte
dos projetos sociais do país e
acumulou uma dívida de US$
9,1 bilhões de janeiro a junho
deste ano. Há expectativa de
que a PDVSA firme nos próxi-
mos dias um acordo com a espa-
nhola Repsol, envolvendo inves-
timentos de US$ 1,2 bilhão. / R.L.
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Desvalorização cambial
deve ser próxima medida

Eleição local dá a Maduro tempo para
ampliar ações contra crise econômica

ENTREVISTA

NA WEB

LEO RAMIREZ/AFP

Retórica de ‘guerra’
teve efeito desejado

● O ESTADO NA VENEZUELA

‘Aceitar Caracas no Mercosul é nossa única escolha’

Roberto Lameirinhas
ENVIADO ESPECIAL / CARACAS

A estratégia chavista de res-
ponsabilizar “sabotadores” e
“especuladores” pelos recen-
tes problemas econômicos
do governo surtiu o resulta-
do esperado e o governo do
presidente Nicolás Maduro,
embora tenha amargado der-
rotas em algumas cidades
simbólicas, pôde sair das ur-
nas de domingo como vence-
dor. Os principais trunfos do
governista Partido Socialista
Unido da Venezuela (PSUV)
estão no número de prefeitu-
ras conquistadas e na vota-
ção nacional.

Após as medidas de Maduro
para tentar conter a inflação,
que passa de 50% nos últimos
12 meses, frear a desvalorização
da moeda no mercado negro e
reduzir o crescente índice de de-
sabastecimento, candidatos
chavistas foram eleitos para pe-
lo menos 215 das 335 prefeituras

em disputa no domingo. A opo-
sição tinha assegurado até on-
tem 54 municípios.

Além disso, o PSUV e seus
aliados obtiveram 5.111.336 de
votos, 49,24 %, no âmbito nacio-
nal – diante de 4.435.097
(42,72%) da opositora Mesa da
Unidade Democrática (MUD).
Os demais votos se distribuí-
ram entre agremiações meno-
res não alinhadas com as duas
forças principais. Em abril, ain-
da sob a comoção causada pela
morte do líder Hugo Chávez,
em 5 de março, Maduro venceu
a eleição presidencial por dife-
rença de 1,4%.

“Claro que temos de levar em
conta quando um governo deci-
de fazer com que os preços co-
brados pelos comerciantes do
país sejam justos”, justificou ao
Estado Pedro Henrique Silva,
diante da sede do Conselho Co-
munal de Sabana Grande, área
popular de Caracas. “Ele está
enfrentando os especuladores
capitalistas que querem explo-
rar o povo”, completou.

A oposição liderada pelo go-
vernador licenciado de Miran-
da, Henrique Capriles, também
pode celebrar vitória em muni-
cípios-chave da geografia políti-
ca venezuelana, incluindo qua-
tro dos cinco que formam o Dis-
trito Federal. Reelegeu tam-
bém o prefeito da área metropo-
litana de Caracas, Antonio Le-
dezma, apesar de o chavismo
ter apresentado um peso pesa-

do da nova geração do movi-
mento, Ernesto Villegas, co-
nhecido por divulgar os bole-

tins de saúde de Chávez. O car-
go, a cereja do bolo das eleições
de domingo, foi mantido por
Ledezma graças a uma vanta-

gem de 0,1% dos votos.
Os opositores venceram tam-

bém em Barinas, reduto e re-
gião natal da família de Hugo

Chávez, em outro triun-
fo recheado de sim-

bolismo. Maduro
atribuiu a der-

rota em Bari-
nas a divi-

sões inter-

nas do PSUV e pediu a “corre-
ção da rota” e o compromisso
com a “unidade revolucioná-
ria”, recomendada pelo próprio
Chávez havia um ano, quando
anunciou que retornaria a Cuba
para tratar do câncer que o leva-
ria à morte e nomeou o atual
presidente seu herdeiro políti-
co.

“A verdade é que não se viu
nem uma vitória espetacular do
governo nem um triunfo da opo-
sição no caráter plebiscitário
que pretendia impor ao proces-
so eleitoral”, declarou o diretor
do instituto de pesquisas Data-
nálisis, Luis Vicente León.

No discurso da vitória, já na
madrugada de ontem, Maduro
ironizou a oposição e disse que
Capriles deveria “ter a dignida-
de de renunciar ao governo do
Estado de Miranda”. “O filhi-
nho de papai, o ‘caprichito’, pe-
diu licença do cargo para coor-
denar a campanha da direita.
Com a derrota, deveria renun-
ciar ao governo e à liderança de
seu partido.” “Ei, ‘caprichito’,
aqui está seu plebiscito”, grita-
va a multidão, interrompendo a
fala de Maduro.

Capriles criticou o que qualifi-
cou de “oportunismo” do parti-
do do governo e queixou-se da
atuação parcializada do Conse-
lho Nacional Eleitoral e das for-
ças de ordem encarregadas de
garantir a segurança – envolvi-
das na operação Plano Repúbli-
ca.

Capriles também advertiu
que o resultado mostra a divi-
são do país. “Os eleitores disse-
ram no domingo que a Venezue-
la não tem dono”, afirmou. “Os
venezuelanos não estão subme-
tidos a um ou outro partido. E
seguiremos lutando para frear a
divisão do nosso povo.”

Eladio Loizaga, ministro das Relações Exteriores do Paraguai

Venezuela. Chavismo reduz pressão por referendo ao conquistar pelo menos 215 das 335 prefeituras e ampliar número total de
votos em relação aos opositores, que celebram avanço em grandes centros urbanos e vitória no quintal político de Hugo Chávez

Analistas e observadores
estrangeiros acreditam
que Maduro afrouxará o
câmbio, apesar do risco
de agravar a inflação
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VOTAÇÃO NAS CAPITAIS

OPOSIÇÃO CHAVISMO INDEFINIDO

AMAZONAS

BOLÍVAR

DELTA 
AMACURO

MONAGAS

SUCRE

NUEVA ESPARTA

ANZOATEGUI

MIRANDA

ÁREA METROPOLITANA 
DE CARACAS

VARGAS

GUARICO

ARAGUA

 APURE

CARABOBO

COJEDES

 BARINAS

FALCÓN

YARACUY

 PORTUGUESA

LARA

TRUJILLO

MÉRIDA

ZULIA

TÁCHIRA

● Em 2012, a oposição venceu apenas em Mérida e Táchira

Número de prefeituras

Total de votos apurados

PSUV
MUD
Outros
Nulos

44,16%
40,5%

11%
4%

Chavismo

Oposição
215

54

Indefinido/Outros

66

TOTAL

335
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




