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Base kirchnerista ‘esconde’ Cristina de
eleitor moderado para seguir no poder

Internacional

RODRIGO CAVALHEIRO

Corpo a corpo. Kirchneristas Lucas Cano e Lautero Traverso fazem campanha por Scioli com María Isabel, eleitora de Macri

The Economist
Europa precisa de
Angela Merkel mais do
que nunca. Pág. A16

CURTO, UM
PREFEITO QUE
DUROU 24 ANOS
Caso reflete problema peronista: motivar líderes
de redutos a pedir votos após décadas no poder

Rodrigo Cavalheiro
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

O militante do grupo radical
kirchnerista La Cámpora está
determinado a evitar que o go-
vernista Daniel Scioli, de
quem não gosta, perca o segun-
do turno da eleição presiden-
cial para o conservador Mauri-
cio Macri. Na campanha de ca-
sa em casa feita em bastiões
perdidos na primeira vota-
ção, a devoção pela presiden-
te é esquecida quando quem
abre a porta é contra Cristina
Kirchner. “Vote em Scioli, ele
não pensa como ela.”

A frase do militante Lucas Ca-
no, de 22 anos, é mal recebida
pela bancária aposentada Ma-
ría Isabel Genes, de 60 anos. “Al-
guém pode não ser kirchneris-
ta. Mas se jantar com um, não
me diga que não estão juntos”,
responde a mulher, inclinada a
votar em Macri. O estudante de
administração faz a última e de-
sesperada tentativa de reverter
o voto. “Scioli não pensa como
Cristina, a prova disso é que a
Cámpora não o apoia.”

A traição por conveniência às
ideias da presidente e do grupo
que defende, por um voto para o
moderado Scioli, mostra que o
pragmatismo venceu a ideolo-
gia na campanha kirchnerista na
Província de Buenos Aires, onde
está 37% do eleitorado do país.

Ambos conversam pelas gra-
des da casa de classe média em
que María Isabel vive no bairro
Ciudadela, em Tres de Febrero,
a uma hora da capital argentina.
O município é a síntese do re-
vés kirchnerista sofrido há duas
semanas. Seus 340 mil morado-
res eram governados havia 24
anos pelo mesmo prefeito e 28
anos por algum governador pe-
ronista – nos últimos 8 anos,
por Scioli. Em 10 de dezembro,
província e município serão
dos conservadores.

Se não recuperar votos na Pro-
víncia de Buenos Aires, o pero-
nismo – do qual o kirchnerismo
é uma corrente – será derrotado
também na eleição nacional.
Por isso, a sede da Cámpora em
Tres de Febrero tem um mapa
com alguns bairros destacados

com marca-texto amarelo. São
lugares de classe média em que
Sergio Massa (21,3%) e outros
opositores tiveram melhor de-
sempenho. Neles, estão os vo-
tos mais fáceis de reverter. Por
morar em um deles, María Isa-
bel tem a campainha tocada.

“A senhora poderia responder
a uma pesquisa rápida?” é a pri-
meira questão de Cano, invaria-
velmente. Ela aceita. Responde
que sabe do segundo turno no
dia 22. Que conhece os candida-
tos.Só depois de rebatera tercei-
ra questão, sobre a imagem de
Macri e Scioli e em quem vota-
ria, percebe que a “pesquisa” é
uma tentativa de mudar seu vo-
to. Vem a conversa que termina
com o “ele não pensa como ela”
e a entrega de um santinho de
Scioli, mantido até então com
discrição por Cano.

“Se notamos que o morador é
muito macrista ou sciolista, não
perdemos tempo. No caso dela,

tínhamos esperança”, explica o
estudante. Ele e o colega Laute-
roTraverso,de23anos,percorre-
ram a essa altura metade das ca-
sas das três quadras designadas
no mapa impresso numa folha
de papel ofício.

No trajeto, vale parar quem
passeia com cachorros ao sol
do meio-dia, caso de Cármen

Méndez, tipo de eleitora que
reanima a dupla. Ela é uma in-
decisa. Cármen diz que sua
prioridade é segurança e ouve
dos militantes que o governis-
ta pretende colocar polícias lo-
cais em todas províncias e for-
talecer a presença do Exército
nas fronteiras – concessão fei-
ta ao programa de Massa, para

buscar o peronista desiludido
com o kirchnerismo.

“Eles podem influenciar
meu voto. Acho que só me deci-
direi no dia e vai ser muito aper-
tado. Os dois candidatos têm
qualidades e um entorno obscu-
ro”, avalia a mulher, que guar-
da o santinho e segue o passeio
com a cadela Lolita.

Traverso tem certeza de que
Macri e sua proposta de ajuste
econômico levarão o país a uma
crise similar à de 2001. “Para mi-
nha família, até seria positivo. Se
o país vai mal, é bom ter uma
agência lotérica. Foi quando
compraram uma casa”, afirma,
enquanto acende um cigarro.
No maço, não se vê a imagem da
doença ligada ao tabagismo,
obrigatória como no Brasil. No
lugar,encaixa-seuma basedepa-
pelcom a inscrição “Clarín Men-
te”. O maiorgrupo de comunica-
ção argentino é considerado por
Cristina um inimigo.

Traverso apaga o cigarro an-
tes de chegar à porta seguinte.
Diante de um eleitor desempre-
gado, com a calça suja de tinta,
argumenta: “O senhor ouviu
que Macri considera salários co-
mo custos e vai baixá-los? Viu
que ele vai aumentar a idade de
aposentadoria?” A resposta do
homem, que faz bicos como pin-
tor, é evasiva.

“Como é difícil ‘vender’ Scio-
li, só descolando ele de Cristi-
na”, desabafa Cano, que por um
voto costuma usar outro argu-
mento pouco governista: “Scio-
li é um meio termo entre Cristi-
na e Macri”. Traverso afirma
que, ao chegar em casa, segue
fazendo campanha semelhante
por telefone. “Dedico todo meu
tempo a isso.”

A energia que os amigos depo-
sitam na campanha envolve in-
teresses coletivos, mas tam-
bém individuais. Ambos deixa-
ram de ir às aulas de administra-
ção quando a eleição foi para se-
gundo turno. “Sabemos que va-
mos ficar sem universidade.
Não vamos ter orçamento, di-
nheiro para viajar”, prevê Cano.
Ele ganha 8 mil pesos (R$ 3,2
mil) por mês em dois empregos
públicos de indicação política,
um municipal e um federal.

O primeiro perderá quando
terminar o contrato. O segundo
depende de uma vitória de Scio-
li. Para seguir percorrendo a
área até o dia 22, conta com cole-
gas para faltar a ambos. “Num
deles, não precisam da minha
presença física, sou coordena-
dor. No outro, amigos se reve-
zam cobrindo meus turnos.”

BUENOS AIRES

Q uandoHugo Curtoas-
sumiu a prefeitura de
Tres de Febrero, seus
comícios eram grava-

dos em fitas de videocassete,
o Brasil era tricampeão mun-
dial de futebol e a Argentina,
bicampeã. Foi em 1991.

Esse sindicalista – que aderiu
ao kirchnerismo, mas sempre
foi visto como um peronista
clássico – ganhou seis eleições
para mandatos de quatro anos.
Curto ficou popular por chegar
ao gabinete às 5h30 para escu-
tar pedidos de moradores.

Graças à lei eleitoral argenti-
na, que restringe a duas admi-

nistrações consecutivas somen-
te os cargos executivos de gover-
nador e presidente, formaram-
se os “barões” da região metro-
politana de Buenos Aires.

O longevo baronato de Curto
terminará em duas semanas.
Ele foi derrotado por 13 pontos
porcentuais, no dia 25, pelo jor-
nalista Diego Valenzuela, de 45
anos, que tinha 21 anos quando
o rival começou a administrar a
cidade. “Quando me reuni com
ele, Curto me disse que nunca
havia perdido uma eleição, nem
na época do sindicato”, disse ao
Estado Valenzuela, do Propos-
ta Republicana, partido do con-
servador Mauricio Macri.

Desde que foi derrotado, o
prefeito comunicativo está
avesso a entrevistas e a apari-
ções. E aí está uma das chaves
de um segundo turno inédito
no país. Se é difícil motivar os

ganhadores a seguir em campa-
nha, tarefa mais árdua é colocar
políticos como Curto para pe-
dir votos para Daniel Scioli. “É
difícil, mas a população os ani-
ma a seguir. Vamos buscar es-

ses votos de Sergio Massa. Está
aparecendo muita gente que es-
tava escondida para impedir
que ganhe Macri”, afirmou em
seu gabinete o vereador peronis-
ta Máximo Augusto Rodríguez.

Valenzuela aposta no efei-
to contrário. “Massa teve
24% dos votos e o candidato
dele a prefeito teve 19%. Pela
diferença, há margem para
crescermos”, acredita. O pre-
feito eleito cita como uma
das maiores façanhas conser-
vadoras na cidade a vitória no
centro eleitoral da escola em
que estudou Carlos Tévez,
na favela chamada Fuerte
Apache, cenário inevitável de
reportagens sobre o jogador.

Tévez está convocado para
o jogo de quinta-feira contra
o Brasil, em Buenos Aires,
mas é dúvida em razão da se-
quênciade jogos peloBocaJu-
niors. Ele é o jogador mais po-
pular da Argentina, país cujo
número de mundiais, dois, é
das poucas coisas que Curto
não viu mudar em 24 anos no
poder. / R.C.

Surpresa no
1º turno deixou
disputa aberta

l Daniel Scioli
Scioli (foto) terminou na frente,
com 37% dos votos, mas perdeu
favoritismo e adotou campanha
mais agressiva contra oposição.
Esperava vencer no 1º turno.

l Sergio Massa
Ex-aliado de Cristina teve 21%
dos votos e disse que pretende
apoiar a “mudança”, em uma re-
ferência indireta a Macri, sem
tomar partido formalmente

l Mauricio Macri
Com votação inesperada, Macri
(foto) obteve 34% dos votos e
tenta capitalizar o descontenta-
mento de parte da população
com 12 anos de kirchnerismo

l O candidato de Cristina Kirch-
ner à sucessão presidencial ar-
gentina, Daniel Scioli, reconhe-
ceu mais um problema econômi-
co da gestão de sua “madrinha”
política e repetiu ontem que fará
acordos com Brasil e China para

incrementar as reservas em dó-
lar do país e reduzir o câmbio da
moeda americana. Scioli prome-
teu que o preço do dólar estará
“abaixo dos 10 pesos em janeiro”
caso ele seja o escolhido pelo
eleitorado no segundo turno mar-
cado para o dia 22.
Falando em entrevista à rádio
Rock&Pop de Buenos Aires, Scio-
li acrescentou que tem “muito
interesse” em se aproximar do
eleitorado de Sergio Massa, ter-

ceiro colocado no primeiro turno,
apesar de Massa já ter indicado
apoio velado ao opositor Mauri-
cio Macri.
“Esse eleitorado não ficou sem
candidato. (Os eleitores de Mas-
sa) têm uma opção muito próxi-
ma”, declarou o peronista. Scioli
tem usado algumas das platafor-
mas de campanha de Massa –
como as promessas de endure-
cer o combate à criminalidade –
na campanha do segundo turno.

Ginástica ideológica. Grupo radical mais fiel à presidente busca votos de casa em casa para Daniel Scioli, rejeitado internamente;
diante de eleitores avessos à líder argentina, militantes apelam a argumento de que candidato não pensa como ela e citam ‘risco Macri’

PONTOS-CHAVE

Scioli promete fazer
acordos com Brasil
para baixar o dólar

DIVULGAÇÃO

Primeira derrota. Curto (E) e seu sucessor, Valenzuela

Os ‘barões’ argentinos
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Raúl Alfonsín comandou a tran-
sição democrática argentina en-
tre 1983 e 1989. Quando deixou
a presidência, a hiperinflação
era compatível com sua impo-
pularidade. Morto em 2009, ho-
je é modelo de estadista para
adversários políticos. Uma fa-
ma conquistada pelo perfil con-
ciliador e por compartilhar
com José Sarney a paternidade
do Mercosul, em 1985.

O deputado Ricardo Alfon-
sín é outro filho de Raúl e o fa-
to de serem idênticos o coloca
em situações embaraçosas. Mi-
lita no mesmo partido, a União
Cívica Radical (UCR), legenda
social-democrata que integrou
a coalizão que elegeu Mauricio
Macri presidente. No início, Al-
fonsín foi contra. Depois, mu-
dou de opinião. A seguir, tre-
chos da conversa com o depu-
tado com o Estado.

l O sr. concorda com a promes-
sa de Macri de pedir a suspensão
da Venezuela?
Há um processo de degrada-
ção da democracia na Venezue-
la, não anulação ou fim. A qua-
lidade da democracia está sen-
do afetada. Não devemos ini-
ciar tensões no Mercosul por
conflitos locais.

l Macri está só pressionando?
É preciso ter cuidado com a Ve-
nezuela, pois processos de anu-
lação da democracia são prece-
didos da degradação. Temos

de ser úteis e a melhor maneira
de fazer isso é com equilíbrio.

l Se a Argentina pedir a suspen-
são, a tensão com o Brasil pode
prejudicar o bloco?
As melhores intenções às ve-
zes podem produzir efeito con-
trário. Para preservar o Merco-
sul e defender a democracia, é
preciso agir juntos. Nossa coa-
lizão está integrada por forças
políticas diferentes e, em algu-
mas questões, há diferenças.

l A sr. errou ao não querer se-
guir a coalizão no início?
Não sabia que com o PRO (par-
tido de Macri) teríamos coinci-
dências programáticas impor-
tantes. Houve uma mudança
importante no PRO que o tor-
nou compatível com a nossa
identidade, que poderia ser
chamada de social-democrata.
A posição sobre as Aerolíneas
Argentinas (aceitou a estatiza-
ção feita pelo kirchnerismo),
previdência social, aposentado-
rias. Se houver mudança nessa
linha, reclamaremos.

l Como fazer esse controle?
Ninguém terá maioria no Con-
gresso. Temos mais deputados
que o PRO. Tudo depende de
acordo, mesmo com peronis-
tas.

l Macri terá problemas para ter-
minar o mandato?
Comparam Macri com a expe-
riência da Aliança (união for-
mada em 1999 que venceu o pe-
ronismo, mas se dissolveu
com a crise de 2001). O contex-
to nacional e internacional é
outro. Não existe a bomba de
tempo da paridade com o dó-
lar, que não dava para desati-
var. Não temos o endividamen-
to que havia. Os juros de hoje

também são diferentes.

l O peronismo diz que a crise foi
detonada pela falta de coesão da
Aliança, o sr. concorda?
Se há um grupo que não tem
coesão é a Frente para a Vitó-
ria (liderado pelo kirchneris-
mo, cujo candidato, Daniel
Scioli, foi derrotado por Ma-
cri). Depois de 2003, o preço
dos produtos primários foi às
nuvens, não foi mérito nosso.
Quando se ativou a indústria
primária, ativou-se o país. Não
houve industrialização, mas
uso da indústria ociosa. Criou-
se o mito de que só os peronis-
tas podem governar. Eles des-
perdiçaram uma grande opor-

tunidade. Preços das commodi-
ties e petróleo altos, taxas de
juros negativas em alguns ca-
sos, um mundo que precisava
dos nossos produtos.

l O que deveriam ter feito?
A economia crescia a ritmo chi-
nês, crescia a arrecadação. Mas
não modificaram a matriz pro-
dutiva, não fizeram reforma tri-
butária, não investiram no inte-
rior, nem infraestrutura para
não depender sempre do câm-
bio. Banalizaram a ideia de jus-
tiça social. Não é ruim estimu-
lar o consumo, mas melhorar a
educação e a saúde não era in-
compatível. São partidos popu-
listas que pensam só no curto
prazo. Ou melhor, pensam nas
eleições e as eleições são sem-
pre no curto prazo.

l A ideia de que o peronismo
quando não está no poder torna
a vida do adversário um inferno é
verdadeira?
Sim, mas não sei se isso é tão
excepcional. Os argentinos
têm a mania de exagerar suas
virtudes, o que nos rendeu bas-
tante antipatia na América La-
tina, mas também os seus de-
feitos. Isso ocorreu porque ha-
via contextos que permitiram
essa atitude irresponsável.
Nos anos 80, fizeram 13 ou 14

greves, mas a situação econô-
mica era complexa. Fizeram o
mesmo em 1999. Mas, se hou-
ver crescimento econômico,
será difícil agir desta maneira,
porque isso os afastaria mais
do poder. Minha única dúvida
é com a relação de força no
Parlamento (o peronismo tem
maioria no Senado e a maior
bancada na Câmara), mas é
preciso denunciar se forem
destrutivos.

l A coalizão Cambiemos votará
unida sempre?
Não voto nem com meu parti-
do se não acreditar no projeto.
Se o presidente apresentar
amanhã um projeto que prevê
a pena de morte, não voto.

l Há um pacto implícito para não
condenar ex-presidentes?
Temos de deixar a Justiça agir
com independência e isso não
é tão difícil. Não precisamos
de investimentos, que o Brasil
melhore sua situação e possa
comprar mais aqui, não é preci-
so que baixem as taxas de juro
ou a inflação. Basta garantir a
independência dos poderes.

l Quando seu pai deixou o poder,
havia hiperinflação e instabilida-
de social, mas quando assumiu
Carlos Menem (1989-1999), a

transição foi civilizada. Por que
isso agora é tão difícil?
Tem a ver com a personalida-
de do meu pai. Menem tinha si-
do irresponsável. Fez de tudo
para que o governo deixasse o
poder antes, para que chegásse-
mos ao fundo do poço. Assumi-
ram com uma crise que fez a
população aceitar políticas
que em outras circunstâncias
não teria aceitado, políticas
neoliberais. Meu pai deve ter fi-
cado irritado. Ainda assim, con-
versou, deu informações, se
dispôs a ajudar em algumas ini-
ciativas necessárias para resol-
ver o problema. Isso se faz em
qualquer lugar, só aqui não.

l O cenário é muito menos com-
plexo e não parece haver essa
boa vontade, por quê?
É uma questão de valores. Cris-
tina não tem convicções repu-
blicanas. Ela não tem o direito
de fornecer a informação, tem
a obrigação moral e política.
Esse governo, além de autoritá-
rio, é perverso.

l Seu pai deixou o poder em
1989 com hiperinflação, mas ga-
nhou a imagem de estadista mo-
delo. É até usado politicamente.
Como ocorreu a transformação?
O tempo permite ter uma pers-
pectiva diferente. Compreen-
deram que o objetivo então
era terminar com a ditadura.
Viram que a situação interna
era muito complexa. Os juros
eram altíssimos, ninguém com-
prava nossos produtos, a dívi-
da era imensa. Alfonsín não di-
vidiu a sociedade, não agiu
com espírito de vingança.

l O tempo pode tratar Cristina
com a mesma generosidade?
Não acredito. Essa divisão so-
cial tende a diminuir com o tem-
po, mas não acredito que vá con-
tar com o carinho que destina-
ram ao meu pai. Esses dias pa-
rei para atravessar a rua. Uma
senhora virou rápido para mim
e deu um salto. Achou que eu
era meu pai e começou a cho-
rar. Tomara que Cristina tenha
algo parecido. Mas espero que
não perdoemos os erros para
não repeti-los. / R.C.

Rodrigo Cavalheiro
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

Há seis meses, o fiscal de pedá-
gio Fabián Valentino recebeu
Mauricio Macri em sua casa
de classe média em Luján, re-
gião metropolitana de Bue-
nos Aires. O ato era parte da
campanha para aproximar o
candidato conservador do
eleitor de centro, avesso ao ra-
dicalismo associado a Cristi-
na Kirchner. Outra meta era
distanciá-lo da imagem de her-
deiro milionário que governa-
ria para os ricos e acabaria
com programas sociais.

Valentino acompanhou pela
TV e pelos jornais a primeira se-
mana do político ao lado do
qual tomou mate na varanda e
expôs suas duas maiores preo-
cupações: segurança da família
e a educação de Morena e Santi-
no, os filhos de 9 e 6 anos.

“Desde que a campanha, ele
estánuma posiçãomais concilia-
dora. Não parece ser o forte dele
atacar ninguém”, disse na sexta-
feira Valentino, enquanto sua
mulher aproveitava o feriado na
Argentina para limpar a casa e as
crianças brincavam no pátio em
que a filha de Macri, Antonia, de
4anos,foiapresentadaa umatar-
taruga e um papagaio que quase
bicou o futuro presidente.

Aliados asseguram que a cam-
panha publicitária tentava refle-
tir uma mudança real. O políti-

co de raiz liberal teria ameniza-
do sua visão durante os oito
anos de governo como prefeito
de Buenos Aires e aceito o Esta-
do como protetor em alguns ca-
sos. Na disputa eleitoral, o kir-
chnerismo recuperou grava-
ções dele condenando universi-
dades em excesso, defendendo
o pagamento aos fundos abu-
tres e criticando a nacionaliza-
ção da Aerolineas Argentinas e
da petrolífera YPF.

“Macri trata de não confron-
tar o inimigo que sai. Ele fez to-
da sua campanha sobre um esti-
lo de buscar harmonia e de não
conflito, contrapondo-se à rup-
tura característica do kirchne-
rismo”, avalia o sociólogo e con-
sultor Ricardo Rouvier.

Macri deu exemplos de como
pretende manter próximos os
inimigos internos, que ainda
têm maioria no Senado e a
maior bancada na Câmara. O
principal foi manter um minis-
tro de sua antecessora no cargo,
a grande surpresa do gabinete.
Lino Barañao fica na Ciência e
Tecnologia, depois de pedir per-
missão a Cristina.

Sua equipe também pareceu
orientada a evitar polêmicas. A
maior foi o anúncio da troca do
nome do Centro Cultural Nés-
tor Kirchner. Foram gastos na
mais nova atração turística da
cidade R$ 1,2 bilhão em reforma
doprédio, construção de auditó-
rios, salas de exposição e am-
bientesinterativos de propagan-
da kirchnerista. Um dia depois
de dizer que rebatizá-lo era uma
meta, o futuro secretário nacio-
nal de meios públicos, Hernán
Lombardi,adotou tom mais mo-
derado. Afirmou que a decisão
dependeria do Congresso e não
era crucial. “Temos de analisar
isso com a visão de que no futu-
ro nada nos divida.”

Segundo a consultora políti-
ca Analia del Franco, as deci-
sões de alto impacto, provavel-
mente na economia, só serão
anunciadas depois da posse.
“Eles tentam passar a imagem
de gestores”, diz Analia.

Na ofensiva. A cautela de Ma-
cri se restringe à política inter-
na. Sua promessa mais contun-
dente foi pedir a suspensão de
Caracas do Mercosul “por man-
ter presos políticos e perseguir
opositores”. A iniciativa o colo-
cou em choque com os países
bolivarianos antes mesmo de as-
sumir. O número 2 do chavis-
mo, Diosdado Cabello, o cha-
mou de fascista.

Usando a publicidade que ga-

nharam seus planos numa elei-
ção em que só se tornou favori-
to após o primeiro turno, pres-
sionou vizinhos a se manifestar
sobre a crise venezuelana. Na
terça-feira, disse esperar em en-
trevista na TV que o Brasil mu-
dasse de posição sobre uma pu-
nição a Caracas. Na sexta-feira,
dois dias depois da morte de um
dirigente opositor venezuelano
num comício, o Itamaraty pe-
diu investigação e punição para
que a votação transcorra com

tranquilidade.
“É uma decisão correta do

Brasil, motivada pela situação
preocupante na Venezuela. (A
aproximação das posições) é
uma lógica coincidência”, disse
ao Estado o ex-embaixador no
Brasil e Washington Diego Gue-
lar, coordenador de relações in-
ternacionais no Proposta Repu-
blicana, partido de Macri.

Uma de suas nomeações mais
elogiadas foi a da chanceler Su-
sana Malcorra, que o acompa-

nhará na Cúpula do Mercosul
do dia 21, quando se saberá se a
promessa de pedir a punição de
Caracas era concreta ou um ble-
fe para pressionar por uma vota-
ção limpa no dia 6, o que tende a
enfraquecer o chavismo.

Valentino, de 49 anos, gostou
do estilo de seu candidato na
primeira semana após eleição.
“Ele pôs gente profissional, não
há improvisos. Mas não adianta
levar os melhores do mundo se
não o deixarem governar.”

NA WEB

ENTREVISTA

Estilo de Macri
alterna concessões
e agressividade

] Ricardo Alfonsín, de 64
anos, é advogado e filho do
ex-presidente Raúl Alfonsín
(1983-1989), primeiro civil a
comandar a Argentina após a
última ditadura militar (1976-
1983). Ricardo está no segun-
do mandato como deputado
da União Cívica Radical (UCR),
partido do pai e parte da coali-
zão que elegeu o novo presi-
dente do país, Mauricio Macri.

Deputado da coalizão
que elegeu Macri apoia
vigilância, mas não a
suspensão de Caracas do
bloco criado por seu pai

Portal. Mais
notícias sobre a
transição

estadao.com.br/e/argentina
6

IVAN ALVARADO/REUTERS-22/11/2015

Presidente eleito da Argentina mantém ministro kirchnerista e cobra
do Brasil mais dureza contra Caracas em 1ª semana de protagonismo

Holofotes. Macri, presidente eleito argentino; pressão sobre Caracas e moderação interna

QUEM É

RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADÃO

Herdeiro político. Ricardo Alfonsín, da UCR, filho de Raúl Alfonsín, no gabinete do pai

‘Na Venezuela há uma
degradação, mas não
o fim da democracia’

Ricardo Alfonsín, deputado e filho do ex-presidente Raúl Alfonsín
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CONTROLE NA MÃO

Cultura: 2182-3000; SBT: 3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.
As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Rock Legends –
Black Sabbath
Multishow / 12h30

Aventura em
Superman II
FX / 22h30

CULTURA
12h00 Jornal da Cultura
12h30 Jc Debate - Ao Vivo
13h00 Castelo Rá-Tim-Bum
13h30 Pororo Iii
13h35 Cocorico
13h45 Timmy e Seus Amigos
13h55 Pocoyo
14h10 Barney
14h15 Peppa Pig

14h30 Quintal da Cultura
14h35 Thomas e Seus Amigos
15h00 Angelina Balerina
15h35 Bubble Guppies
16h00 Dora, A Aventureira
16h30 Patrulha Canina
17h00 Masha e O Urso
17h15 Era Uma Vez no Quintal

17h45 As Aventuras de Andy e Os
Animais Selvagens

18h00 Winx Club Iv
18h30 Rocket Power
18h55 Osmar, A Primeira Fatia do Pão

de Forma
19h10 Shaun, O Carneiro
19h15 Sítio do Pica-Pau Amarelo

19h45 A Pantera Cor-de-Rosa
20h05 Doctor Who I
21h00 Jornal da Cultura
22h00 Telefilmes 2012

SBT
12h15 SBT Esporte

12h35 Chaves
14h45 Casos de Família
15h45 Cuidado com O Anjo
17h00 Teresa
18h15 Meu Coração É Teu

19h20 SBT Rio Grande - 2º Edição
19h45 SBT Brasil

20h30 Cúmplices de Um Resgate
21h30 Carrossel

22h00 Programa do Ratinho

GLOBO
12h00 Sptv 1ª Edição
12h47 Globo Esporte
13h20 Jornal Hoje
13h59 Vídeo Show
15h09 Sessão da Tarde
16h43 Vale A Pena Ver de Novo
17h48 Malhação
18h30 Êta Mundo Bom
19h17 Sptv 2ª Edição

19h36 Totalmente Demais
20h30 Jornal Nacional

21h16 A Regra do Jogo
22h22 Big Brother Brasil 16

RECORD
12h00 Balanço Geral SP
14h45 Prova de Amor
15h45 Chamas da Vida
16h45 Cidade Alerta
19h45 Cidade Alerta Local

20h30 Sansão e Dalila
21h30 Jornal da Record

22h30 Super Tela

REDETV!
12h00 Igreja Universal do Reino de Deus
15h00 A Tarde É Sua
17h00 Você na TV
19h00 TV Fama
20h30 Igreja Internacional da Graça de

Deus.
21h30 RedeTV! News
22h20 Good News

GAZETA
12h00 Você Bonita
14h00 Mulheres
17h50 Gazeta News
18h00 Gazeta Esportiva
19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de Deus
22h00 #Nossa Dica

BAND
12h30 Local
15h00 Os Simpsons
16h15 Brasil Urgente - Edição Regional
17h15 Brasil Urgente - Edição Nacional

18h50 Local
19h20 Jornal da Band
20h25 Fatmagül
21h20 Show da Fé
22h10 Os Simpsons

TV PAGA

ARTE1
12h00 Tecarte
13h00 Arte 1 em Série
13h30 Um Artista
14h00 Arte 1 In Concert
15h45 Revelando
16h00 Arte 1 Documenta
17h45 Revelando
18h00 Arquitetos Brasileiros
19h00 Arte TV
19h30 Arte 1 em Movimento

20h30 Tecarte
21h30 Arte 1 em Série

22h00 Um Artista

CANAL BRASIL
12h00 Curta na Tela: Rec, Pause
12h17 Curta na Tela: A Passagem

12h30 Cinejornal
13h00 Zoombido
13h35 Villa Lobos - Uma Vida de Paixão
15h55 Abusando
16h10 Favela Gay
17h30 Histórias de Um Tempo de

Guerra
18h00 Ribanceira
18h35 Vida de Balconista

20h00 Prova de Artista
21h30 O Som do Vinil

22h00 Mostra Cine-Delas: Irma Vap - O
Retorno

FOX
13h30 The Walking Dead
14h30 O Zelador Animal
16h20 Os Simpsons
16h50 Os Simpsons
17h20 Os Simpsons
17h50 Os Simpsons
18h15 Vovó...Zona 2

20h00 Os Simpsons
20h30 Os Simpsons
21h00 Os Simpsons
21h30 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

FX
13h25 Sunshine: Alerta Solar
15h10 Resident Evil 2: Apocalipse

16h45 Resident Evil 3: A Extinção
18h20 O Grande Gonzalez
18h55 O Grande Gonzalez
19h35 O Grande Gonzalez
20h15 Batman
22h30 Superman Ii - A Aventura Conti

nua

GNT
12h00 A Batalha dos Bolos
13h00 Supernanny Pelo Mundo - Holan

da
14h00 Semana do Jô
15h00 Food Truck - A Batalha
16h00 Vigiando A Vovó
16h30 S.O.S Salvem O Salão
17h00 Reforma Sem Custos
18h00 Tempero de Família
18h30 The Taste Brasil
19h30 Food Truck - A Batalha

20h30 Fazendo A Festa
21h30 Vigiando A Vovó

22h00 Socorro! Meu Filho Come Mal

HBO
12h00 Amy Schumer
13h00 Turma 94 - O Grande Encontro
14h45 Apenas Uma Chance
16h40 Tammy
18h30 O Que Fazer?

20h05 Sobrenatural: Capítulo 2
22h00 Sobrenatural - A Origem

MAX
13h00 Cathedrals Of Culture
13h30 A Parte dos Anjos
15h15 Encontro com Joy

17h00 Uma Vida Comum
18h35 A Voz de Uma Geração
20h15 Marcas do Passado

22h00 Uma Boa Mentira

MAX PRIME
12h15 Medidas Extremas

14h20 O Salto de Jappeloup
16h35 Laranja Mecânica
19h00 O Lado Sombrio
20h20 Sex Tape: Perdido na Nuvem
22h00 A Entrevista

MULTISHOW
12h30 Rock Legends - Black Sabbath
13h00 Batalha de Pegadinhas
13h30 Vai Pra Onde?
14h00 Os Tatuadores
14h30 Desafio na Pele
15h30 Reclame
16h00 Big Brother Brasil 16 - A Elimina

ção

17h00 Lugar Incomum
17h30 Off no Multishow
18h00 Planeta Atlântida 2016: O Rappa -

Vivo
18h30 Big Brother Brasil 16 - Flashes Ao

Vivo
19h00 TVz
21h30 Anota Aí - Os 10 Mais

22h00 Aí Eu Vi Vantagem

NAT.GEOGRAPHIC
12h25 Você Sabia?
12h50 Você Sabia?
13h15 Desafios Mentais

13h40 Truques da Mente
14h05 Operação Policial
14h55 Aeroporto de Dubai
15h45 Aeroporto de Dubai
16h35 Mercado Negro
17h20 Mayday! Desastres Aéreos
18h05 Mundo Selvagem de Richard

Rasm
18h50 Grandes Predadores
19h40 Temporada de Pesca
20h30 Sobrevivente Selvagem

21h15 Desafios da Estrada
22h05 Sobrevivente Primitivo com

Hazen Audel

SONY
12h10 Switched At Birth

13h05 Nashville
14h00 How To Get Away With Murder
15h00 e Agora Meu Amor?
17h00 How I Met Your Mother
17h30 Rules Of Engagement

18h00 Close-Up
18h30 Close-Up
19h00 e Agora Meu Amor?
21h00 Close-Up
21h30 Close-Up
21h55 American Idol

TV APARECIDA
12h00 Brasil Esportes
12h30 Clubti
14h00 Vida com Arte
15h00 Santa Receita
17h45 Terço de Aparecida
18h15 Missa de Aparecida - Matriz

Basílica
19h00 Tj Aparecida
19h20 Clubti

20h30 Aparecida Sertaneja

TCM
12h00 A Pantera Cor-de-Rosa
12h30 Alf
13h00 Xena
14h00 Campo dos Sonhos
16h00 Férias Frustradas de Natal
18h00 Vivos
20h30 Xena
21h30 Alf

22h00 Fuga de Nova York

TELECINE ACTION
11h55 Divergente

14h20 Aranhas
16h00 Frankenstein: Entre Anjos e

Demônios
17h40 O Incrível Hulk
19h45 Controle Absoluto

22h00 O Doador de Memórias

TELECINE CULT
11h20 Baaria - A Porta do Vento

14h05 O Bagunceiro Arrumadinho
15h50 A Conversação
18h00 na Quebrada
19h45 Tubarão 2

22h00 A Mão Que Balança O Berço

TELECINE FUN
13h25 Alice no País das Maravilhas
14h50 Imagine Só!
16h50 Todas Contra John
18h30 Ritmo Cubano

20h20 Zoolander
22h00 Policial em Apuros

TELECINE PIPOCA
12h50 A Entrega
14h45 Bad Ass 3 - Dois Durões em

Bayou
16h20 Agente do Futuro
18h20 Superpai

20h05 O Sétimo Filho
22h00 Caçada Mortal

TELECINE PREMIUM
13h00 Divã A 2
14h40 Sangue Jovem
16h40 Unidas Pela Vida
18h35 Ouija: O Jogo dos Espíritos

20h20 Lucy
22h00 Lugares Escuros

TELECINE TOUCH
12h25 Quando Os Anjos Cantam
14h05 S.O.S.: Mulheres Ao Mar
15h50 Íntimo & Pessoal
18h05 Para Sempre

20h05 Entre Nós
22h00 Streetdance

TNT
15h13 Carros 2

16h53 Poseidon
18h33 Missão Impossível 2

20h49 Ponto de Vista
22h30 Blade Trinity

UNIVERSAL
12h35 Grimm
13h30 House
14h25 Marcação Cerrada
16h20 Law & Order SVU
17h15 House
18h10 Cinelab

18h40 Cinelab
19h10 Cinelab

19h40 Cinelab
20h10 Grimm
21h05 Grimm

22h00 Tudo Por Um Furo

WARNER
12h55 Forever
13h45 Flash
14h35 Supernatural
15h25 The Big Bang Theory
15h50 Hoot: Os Heróis do Pedaço
17h31 em Pé de Guerra

19h06 Quero Ter 1 Milhão de Amigos
19h32 Quero Ter 1 Milhão de Amigos

20h00 Supergirl
20h50 Supernatural
21h40 Duas Vidas

FILMES DO DIA

Carla Camurati e
sua homenagem
à arte dos atores
Luiz Carlos Merten

Irma Vap – O Retorno
22 bH NO CANAL BRASIL
Brasil, 2006. Dir. de Carla Camurati,

com Marco Nanini, Ney Latorraca.

Grande sucesso no teatro – ficou
anos em cartaz –, Irma Vap não
repetiu o êxito na tela, talvez por-
que o mecanismo de trocar identida-
des com rapidez, sobre o qual repou-
sava a peça, se choca com o realis-
mo do cinema. Mas o esforço é cu-
rioso e, na essência, o tema é o mes-
mo do teatro. O jogo de máscaras, a
celebração do ator. A diretora imagi-
na a filmagem da peça. Um dos au-
tores está paralítico e sofre amea-
ças. Quem quer matá-lo? Reprise,
colorido, 70 min.

VEJA TAMBÉM
Trovão Tropical
EUA, 2008. Dir. e interpretação de Ben

Stiller. Comédia maluca. Só a cena
com Tom Cruise já vale a sintonia.
Tel. Action, 23h45. Col., 121 min.

A programação completa de TV
está em www.estadao.com.br

Guia. TV

Caetano e Gil, ao lado de Tony Ra-
mos e Rodrigo Santoro, gravaram
nesta quinta, 17, o Altas Horas, de Ser-
ginho Groisman. Uma espectadora
quis saber, de Gil e Caetano, se eles
fariam algum paralelo entre as mani-
festações atuais e as que eles fre-
quentaram antes de 1964.
“São coisas diferentes. (...) ‘O
Brasil é um país desumanamente de-
sigual. Toda movimentação de se li-
bertar dessa desigualdade tem encon-
trado reações dos privilegiados’”, dis-
se Caetano. “Eu desconfio.”
Caetano afirmou ainda que não
reconhece semelhança entre a passea-
ta de domingo passado e a passeata
dos 100 mil, da qual ele e Gil partici-
param. “E ela não é suficientemente
diferente da passeata pela Família,
com Deus, que apoiou o golpe de 64.”

‘Vinicius e Tom’, animação do
Cartoon com os mascotes da
Olimpíada e Paralimpíada 2016,
tem vários de seus episódios entre
os 10 programas mais assistidos
do canal em 2015, por crianças de
4 a 11 anos.
No caso do episódio Frescobol
Extreme, foi o 2.º programa mais
visto por essa faixa no Cartoon
este ano. O canal pretende esten-
der a exibição dos curtas anima-
dos, com aval do Comitê Olímpi-
co, por outros países.

A má performance de Gloria
Pires durante o Oscar não abalou
a cotação da atriz. Enquanto a Glo-
bo se decidiu por mais uma repri-
se de Anjo Mau no Vale a Pena Ver
de Novo, a reexibição de Mulheres
de Areia no Viva deu ao canal o 1.º
lugar na TV paga em seu horário
de exibição na primeira semana.

‘Jogos Vorazes: A Esperança
– O Final’ e Atividade Paranormal:
Dimensão Fantasma estarão dispo-
níveis para aluguel no Telecine
On Demand a partir de 22/4.

Uma fantasia de Godzilla, de
1,95 m, em espuma, acrilon e teci-
do foi confeccionado especialmen-
te para esquete da nova tempora-
da do Zorra, que volta ao ar dia 9.

+ de 10 milhõesde
pessoas passaram pela GloboNews de 7 a
13/3, período de Lava Jato, alagamentos
em SP e protestos. Foi o maior saldo se-
manal do canal desde novembro de 2010

SEM INTERVALO
CRISTINA PADIGLIONE

Jon Bernthal passou a gostar de comics ao ganhar papel na série que estreia a 2ª temporada nesta sexta, 18

Ator de ‘Demolidor’ não curtia HQs
Rodrigo Cavalheiro
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

O ator escolhido para encarnar
o Justiceiro, da Marvel, não gos-
tava de quadrinhos, muito me-
nos do próprio personagem.
Jon Bernthal só passou a se in-
teressar pelo universo dos co-
mics depois de ganhar o papel
e, com ele, o direito de distri-
buir pancadas e tiros que os as-
sinantes da Netflix poderão
ver a partir desta sexta-feira,
dia 18, na segunda temporada
da série Demolidor.

“Não tenho por que mentir,
eu não gostava de quadrinhos.
Quando eu consegui o traba-
lho, comecei a ler tudo o que
podia e virei um grande fã. Ho-
je, vou ser encontrado facil-
mente com uma revista nas
mãos”, disse ao Estado na
quinta, 17, em Buenos Aires,
em uma apresentação da Net-
flix que levou à capital argenti-
na alguns dos protagonistas de
seus principais produtos, co-
mo House of Cards, Orange is the
New Black e The Ranch, que terá
Ashton Kutcher no elenco.

Comedido nas palavras, Bern-
thal não aceita a classificação
de anti-herói para Frank Castle,
o personagem que busca um

acerto de contas permanente
com os assassinos de sua famí-
lia. “Eu nunca seria capaz de fa-
zer esse papel se não fosse um
marido e pai. Eu me coloco no
lugar dele”, explicou o ator ame-
ricano, permanentemente car-
rancudo durante suas apari-
ções no papel e, segundo ele
mesmo, também nas grava-
ções. “Não sou de ficar fazendo
brincadeiras no estúdio.”

O personagem que exige tan-
ta concentração é Frank Cas-
tle, um americano de origem
italiana nascido no Queens,
em Nova York. Castle é criado
num ambiente católico, assim
como o advogado cego Matt
Murdock (Charlie Cox), a
quem caberá defendê-lo de acu-
sações de assassinato em sua
busca por vingança.

O defensor engravatado é a
versão mais polida do Demoli-
dor, que depois de perder a
visão na infância sai à noite
para distribuir socos e golpes
de artes marciais em bandi-
dos da vizinhança.

Na nova temporada, o Demo-
lidor tem a ajuda incômoda de
Elektra Natchios (a francesa
Élodie Yung, de origem cambo-
jana), uma ex-namorada da fa-
culdade que reaparece para au-

mentar ainda mais seus dile-
mas morais sobre a forma mais
prática de fazer justiça.

Bernthal, o Shane de The
Walking Dead, afirmou que sua
passagem pela série de mortos-
vivos teve a duração adequada.
“Sou muito agradecido à série,
tenho grandes amigos, mas
acho que morri na hora certa.
Pude sair e contracenar com
grandes diretores e atores des-
de então”, afirmou ainda.

Frank Castle também é defen-
dido pelos assessores de Mur-
dock/Demolidor, seu sócio
Foggy (Elden Henson), e a se-
cretária/atual namorada Karen
Page (Deborah Ann Woll).

“A missão do Justiceiro não é
fazer justiça, não é algo mortal
moral, não tem certo ou errado,
não é limpar a criminalidade de
Hells’ Kitchen (bairro nova-ior-
quino). Essa é a tarefa do Demo-
lidor. Ele só quer vingar a morte
da família dele”, defende Bern-
thal, que não foi escolhido por
acaso para representar a série
na apresentação na Argentina.

Seu personagem divide prota-
gonismo com o Demolidor, que
chegou ao serviço de vídeo há
menos de um ano em 13 episó-
dios, com a missão quase impos-
sível de ser um super-herói, ser

mais real. O Demolidor não lida
com ameaças globais, mas os ca-
ras malvados de sua região.

Apesar de ser cego, seu perso-
nagem “enxerga” por uma es-
pécie de radar criado pelos ou-
tros sentidos. O filme sobre o
personagem, estrelado em
2003 por Ben Affleck e dirigido
por Mark Steven Johnson, não
foi bem-sucedido.

No formato de capítulos, o
Demolidor teve boa aceitação,
tanto que foi colocada no ar a
segunda temporada em me-
nos de um ano. Embora não
classifique a série como um
produto infantil, o diretor de
aquisição de conteúdo para
crianças, adolescentes e famí-
lia, Andy Yeatman, reconhece
que produtos de super-heróis
em formato de série costu-
mam ter uma estrutura mais
simples do que a do cinema e
atingem também esse público.

Ao Estado, ele afirmou que a
Netflix superou percalços ini-
ciais no Brasil, facilitando for-
mas de pagamento, melhoran-
do a qualidade do serviço e se
adaptando a diferenças cultu-
rais. Ele destacou ainda que o
mercado brasileiro de consu-
mo infantil de produtos da em-
presa é o maior fora dos EUA.

N o mês em que a avalanche no
Everest que vitimou 16 pes-
soas completa 2 anos, o Dis-

covery levará a mais de 200 países o
documentário Sherpas: A Vida no
Everest, fruto do trabalho de uma
equipe do canal que estava lá justa-
mente quando aconteceu o desas-
tre. Os sherpas são nativos de vilare-
jos que guiam montanhistas, carre-
gam equipamentos, montam acam-
pamentos e fazem operações logísti-
cas por trilhas perigosas, para garan-
tir a segurança de clientes de opera-
doras que exploram a região. Indica-
da para o Prêmio Bafta, a produção
começou a ser registrada 12 dias an-
tes da tragédia, com ecos sobre a in-
dústria do alpinismo e as precárias
condições de trabalho dos nativos
nepaleses. No ar dia 24/4, às 23h10.

“Pra mim, começou a dar m...
quando a Fátima saiu do
‘Jornal Nacional’”
Marcelo Médici NAS REDES SOCIAIS,

SOBRE A SUCESSÃO DE ESCÂNDAlOS NO PAÍS

Discovery lança
superprodução
sobreEverest

DIVULGAÇÃO

Ação. Tiros e pancadas na 2ª temporada da série, na Netflix

Televisão

l] cristina.padiglione@estadao.com

Samantha Schmütz engatou com Criolo o mesmo pot-pourri que Elis Regina fez com
Jair Rodrigues em 1965, a começar por O Morro Não tem Vez. A sequência está na série
Samantha Canta, em três episódios, que estreia no dia 13, no Canal Bis.

Ela canta

DIVULGAÇÃO
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Na Argentina, medida apenas
mudou a forma de violência

Isabela Bonfim / BRASÍLIA

O senador Romário (PSB-RJ)
enfrentou mais uma queda de
braço à frente da CPI do Fute-
bol ontem. O ex-jogador teve di-
ficuldade de reunir o número

mínimo de senadores para fa-
zer as votações, mas conseguiu,
por fim, aprovar a convocação
para depoimento do presidente
licenciado da CBF, Marco Polo
Del Nero, e do ex-presidente da
entidade, Ricardo Teixeira.

Era necessária a presença de
seis dos dez senadores que
compõem a CPI para votar os
requerimentos que pediam a
convocação. Mas com a sala es-
vaziada, Romário teve de bus-
car senadores nos corredores,
fazer telefonemas e até acionar

suplentes do colegiado para as-
sinarem a lista de presença.

No mês passado, após os sena-
dores recusarem por unanimi-
dade a convocação de Ricardo
Teixeira, Romário desabafou so-
bre a falta de compromisso de
alguns parlamentares. Desta
vez, o senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) disse que a CPI
sofre um boicote.

“Essa CPI está sendo alvo de
boicote, sendo vítima de sabota-
gem. Por que tanto receio de
que venham à público as investi-

gações dessa CPI? Por que ou-
tros senadores se negam a con-
vocar dirigentes da CBF?”, ques-
tionou, durante a reunião que
contava apenas com a presença
de Romário e Sérgio Petecão
(PSD-AC) até aquele momento.

Com a assinatura de alguns
senadores suplentes, Romário
conseguiu completar o quórum
necessário e aprovou de forma
simbólica e em conjunto todos
os requerimentos. As datas pa-
ra realização dos depoimentos
ainda serão definidas.

Além de Del Nero foi convoca-
do como testemunha, Marco
Polo Del Nero Filho, para res-
ponder sobre à abertura de con-
tas no exterior. Teixeira foi con-
vocado para esclarecer possí-
veis irregularidades em contra-
tos do Comitê Organizador da
Copa e da CBF. Pelos mesmos
motivos, convocaram também
o empresário do ramo de turis-
mo Wagner José Abrahão.

O vice-presidente da CBF pa-
ra a região Nordeste, Gustavo
Dantas Feijó, também foi con-
vocado para depor sobre a even-
tual colaboração da CBF com re-
cursos para sua campanha quan-
do candidato à prefeitura de Bo-

ca da Mata, Alagoas, em 2012.
O senador Ciro Nogueira

(PP-PI), membro da CPI e que
não estava presente na reunião,
questionou o resultado. Ele acu-
sou a CPI de usar uma manobra
ao colher assinaturas de presen-
ça e aprovar os requerimentos
sem que os senadores estives-
sem no recinto.

“Hoje esta CPI votou a convo-
cação de várias pessoas sem os
senadores que assinaram a lista
de presença. Votaram uma
quantidade de requerimentos,
em bloco, numa votação relâm-
pago”, acusou Nogueira, pedin-
do uma investigação e o cancela-
mento da reunião.

Torcida
única dá
mais renda
aos clubes

Rodrigo Cavalheiro
BUENOS AIRES / CORRESPONDENTE

A Argentina cedeu à pressão
por torcida única na metade de
2013 e agora não consegue rever-
ter uma medida que deveria ser
emergencial e só mudou forma
da violência no futebol. Sem
um antagonista com a camiseta
rival, o torcedor brigão adotou
como inimigo principal alvos
que eram eventuais: facções de
seu próprio clube e a polícia nos
arredores da partida.

Nestes três anos, dirigentes e
estádios se moldaram ao fato
de ter “um problema a menos”.
“Não reunimos especialistas
em segurança, não fizemos cam-
panhas de conscientização e o
Estado assumiu o fracasso em
garantir a convivência”, consta-
ta Mariano Bergés, ex-juiz que
preside a ONG Salvemos al Fút-
bol e que comandou de 1993 a
2004 investigações contra as
barra bravas.

Com menos brigas no estádio,
o desafio principal dos clubes
passou a ser lidar com suas “bar-
ras”,comosãoconhecidasas tor-
cidas organizadas. Elas decidem
quem pode revender entradas,
camisetas falsas e explorar o es-
tacionamento no entorno do es-
tádio. Controlam até mesmo o
comércio de choripán – um lan-
che de pão com linguiça. A polí-
cia, que antes escoltava os visi-
tantes, agora monitora líderes
de facções.

Um dos pontos que pode-
riam ter sido aprimorados, se-
gundo Bergés, é a preparação da
tropa. São frequentes os con-
frontos fora do estádio. Da torci-
da partem pedras e garrafas. Da
polícia, bombas de gás e balas
de borracha.

Uma dessas brigas ocorreu
no “superclássico” das oitavas
de final da Libertadores do ano
passado. Boca e River se enfren-
taram com torcida única. O jo-
go de volta, na Bombonera, fi-
cou marcado pelo spray de pi-
menta usado por torcedores
contra os atletas do River, que
conseguiu a classificação sem
que a partida acabasse.

A proibição de visitantes na
Argentina veio após três mor-
tes em dois jogos na metade de

2013. Segundo dados da Salve-
mos al Fútbol, aquele ano termi-
nou com 16 mortes. Em 2014,
quando nenhuma das partidas
teve visitantes, o número man-
teve-se em 16. Em 2015, as mor-
tes caíram pra 5. Como em 2014
o número foi igual ao de 2013,
não há como associar essa redu-
ção do ano passado ao sistema
de torcida única.

“Prova de que uma só torcida
não é uma solução em si é que
nenhuma equipe passou a pedir
menos policiais para um jogo”,
pondera Alejandro Casar, autor
de ‘Pasó de Todo’, livro que des-
creve a influência dos cartolas
nos vícios do futebol. Ele diz
que jogar as brigas para fora dos
estádios deu aos dirigentes o ar-
gumento de que elas não são res-
ponsabilidade do clube.

O Boca Juniorsfoi dirigidoen-
tre1995 e 2007 por MauricioMa-
cri, que desde dezembro preside
o país. Na campanha, ele disse
ser contra a reversão da medida
enquanto não mudar a seguran-
ça. Na campanha para presidir a
Associação de Futebol Argenti-
no, que tem eleição em 30 maio,
o tema é central, mas não há au-
tonomia para mudar. A decisão
veio do Executivo e teria de par-
tir dele a mudança.

Ciro Campos
Daniel Batista
Vítor Marques

A nova determinação da Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca que impõe torcida única
nos clássicos em São Paulo di-
vide a opinião dos clubes,
mas indiretamente traz uma
vantagem financeira: sem os
visitantes, as rendas das parti-
das tendem a ser maiores.

Por questões de segurança,
ao delimitar espaço dos visitan-
tes, em geral 5% do total de in-
gressos, é preciso criar vazios
nas arquibancadas, separando
os rivais. Na prática, separar 2
mil lugares para os visitantes
implica em perder outros 2 mil
lugares. É o que acontece, por
exemplo, em estádios como o
Itaquerão e o Allianz Parque.

O Estado apurou que Corin-
thians e Palmeiras veem com
bons olhos, do ponto de vista
financeiro, a nova decisão da Se-
cretaria de Segurança após o ras-
tro de violência deixado por cau-
sa do clássico do último domin-
go disputado no Pacaembu.

Em declarações antes das bri-
gas de domingo, o presidente
do Palmeiras, Paulo Nobre, já
disse ser favorável a torcida úni-
ca no estádio. Além do ganho
financeiro, na visão dele, jogos

com torcidas únicas fazem com
que o torcedor ‘comum’ tenha
menos receio de ir ao estádio.

Em vídeo, Nobre afirmou que
é preciso medidas mais drásti-
cas em relação a atitudes contra
os torcedores que vão aos está-
dios em busca de confusão.

“Toda e qualquer medida que
venha no sentido de coibir a vio-
lência no futebol terá o apoio do
Palmeiras. Porém, não adianta
se iludir achando que o simples
fato de ter torcida única vai aca-
bar com a violência. Os vânda-
los travestidos de torcedores
podem se agrupar e promover
selvageria como aconteceu no
domingo, mesmo não podendo
ir ao estádio”, disse o dirigente.

Nobre ainda cobrou mudan-
ças nas leis do país. “Importan-
te o estado ser municiado de re-
curso para efetiva correção des-
sa violência. Importante ter leis
mais duras para que esses bandi-
dos tenham certeza de punição.
Só quando realmente punirem
aqueles que sujam a imagem do
futebol, as coisas vão começar a
mudar”, afirmou.

O Corinthians ainda não se
pronunciou sobre a decisão das
autoridades de obrigar jogos
com torcida única.

O presidente do Santos, Mo-
desto Roma Júnior, não acredi-
ta que impor torcida única irá
acabar com a violência entre as
organizadas. O dirigente disse
que isso é um problema de segu-
rança pública e não dos clubes.
“Torcida única é horroroso,
mas a morte de um torcedor é
mais horroroso. Agora já que as
autoridades são incompeten-
tes para conter a violência, torci-
da única é uma decisão corre-
ta”, afirmou Modesto em entre-
vista ao Estado.

Já o São Paulo explicou que
vai se reunir hoje para discutir e
formalizar uma posição da dire-
toria sobre as mudanças anun-
ciadas no começo da semana pe-
la Secretaria de Segurança Pú-
blica para as torcidas organiza-
das. No encontro, os dirigentes
também vão analisar como fica-
rá a relação com as torcidas.

Em janeiro, o presidente Car-
los Augusto de Barros e Silva, o
Leco, admitiu dar dinheiro para
as facções, entregar ingressos e

ajudar no Carnaval. Dias depois
o Ministério Público começou a
investigar a relação do São Pau-
lo com as organizadas.

Além de torcida única, a Se-
cretaria de Segurança vai obri-
gar que a compra de ingressos
seja unicamente online, com o
cadastro prévio dos comprado-
res, e os clubes não poderão re-
passar os bilhetes aos torcedo-
res organizados.

Todas as torcidas organiza-
das também estão proibidas de
levar faixas, adereços, instru-
mentos musicais ou qualquer
identificação.

Retrato. O Departamento Esta-
dual de Homicídios e de Prote-
ção à Pessoa (DHPP) divulgou
ontem o rosto do idoso que mor-
reu no confronto entre torcedo-
res do Palmeiras e Corinthians
no domingo. O objetivo da di-
vulgação é facilitar a identifica-
ção da vítima da briga no centro
de São Miguel Paulista, zona les-
te. O corpo, que está no IML de
Arthur Alvim, ainda não foi
identificado. Desde domingo,
duas famílias foram até o IML,
mas não o reconheceram. Junta-
mente com o retrato, a polícia
divulgou o número do Disque
Denúncia (181).

A imagem da polícia foi feita
com recursos de computação
gráfica e traz as características
que já haviam sido divulgadas
no Boletim de Ocorrência. Tra-
ta-se de um homem com aproxi-
madamente 60 anos, 1,70 m de
altura, pele branca, cabelos gri-
salhos e calvície parcial.

Vitória de Romário

Déficit em 2015 é
de R$ 78 milhões

Wolfsburg bate
o Real Madrid

Rei do futebol

Pelé se diz vítima
de erro médico

River Plate faz
time cair para 3º

PM recupera
parte de furto

CPI aprova convocação de Del Nero

l CURLING
MUNDIAL MASCULINO
14h / SPORTV

l FUTEBOL
LIGA EUROPA
Borussia Dortmund x Liverpool
16h / ESPN BRASIL E E. INT.
COPA LIBERTADORES
Boca Juniors x Bolívar
19h30 / FOX SPORTS
River Plate (URU) x Nacional
19h30 / FOX SPORTS 2

O melhor da tv

Para os grandes, ações
tomadas após episódios
de domingo não terão
muita eficácia, mas
faturamento será maior

Violência

O Santos terminou 2015 no
vermelho. O clube divulgou
ontem balanço financeiro
que aponta déficit de R$ 78
milhões no ano passado, pri-
meiro ano da gestão do presi-
dente Modesto Roma Jú-
nior. A atual diretoria afirma
que o buraco nas contas se
deve principalmente a admi-
nistração anterior.

Santos

O Real Madrid sofreu duro
revés no primeiro jogo das
quartas de final da Liga dos
Campeões da Europa. O ti-
me foi até a Alemanha e per-
deu para o Wolfsburg por 2 a
0. O Real terá de vencer por
três gols de diferença no jogo
de volta, em Madri. Em Paris,
PSG e Manchester City em-
pataram em 2 a 2.

Liga dos Campeões

Pelé disse em entrevista à Fo-
lha de S. Paulo que foi vítima
de erro médico em cirurgia
no fêmur realizada em 2012
no hospital Albert Einstein.
O Estado confirmou a infor-
mação de que ele credita o
erro ao médico Roberto Dan-
tas Queiroz. O médico não
foi localizado até o encerra-
mento desta edição.

Um dia após goleador o Tru-
jillanos por 6 a 0 e subir para
o segundo lugar do Grupo 1
da Libertadores, o São Paulo
viu o River Plate repetir o pla-
car elástico contra o The
Strongest, em Buenos Aires,
e assumir a liderança. Os ar-
gentinos somam oito pontos
contra sete dos bolivianos.
Os brasileiros têm cinco.

São Paulo

Sem visitantes há três
anos, torcedor brigão
adotou outros alvos:
facções de seu próprio
clube e a polícia

A Polícia Militar recuperou
ontem R$ 120, dois celulares
e dois tablets, que perten-
ciam aos jogadores do Fran-
ca. Os objetos foram furta-
dos na terça-feira, do vestiá-
rio da equipe durante o jogo
contra Rio Claro, pelo NBB.
A direção do time, porém, ale-
ga que faltam mais R$ 1,2 mil
e outros dois celulares.

Basquete

POLÍCIA CIVIL/DRADE

Retrato. Imagem foi feita
com recursos tecnológicos

Presidente licenciado da
CBF terá de esclarecer
possíveis contas no
exterior. Ricardo Teixeira
também foi convocado

AFP–14/5/2015

Fracasso. Experiência de clássicos com torcida única não foi bem sucedida na Argentina e só serviu para acirrar rivalidade



PERSONAGEM: SANTIAGO BRUGO

Francisco Martins,
autor da capa desta
edição, é ilustrador
mineiro radicado
em São Paulo. Dono
do Estúdio Creme,
teve trabalhos
publicados no Canadá,
Estados Unidos,
Espanha e China

“Eu quero ser dependente
doNeymar. Que treinador
domundo não o quer no time?”

Ele coletou espermatozoides do
cadáver de um homem, 10 horas
após a morte. Agora a Justiça
argentina aceitou a geração do bebê

DOUTOR
VIDA

Tiros emAncara.Estátua do fundador da Turquiamoderna,Mustafa Kemal Ataturk, vista através de buraco de bala em prédio atacado na capital turca,
na tentativa de golpe contra o presidente, Recep Tayyip Erdogan. Cerca de 60mil soldados, policiais e professores são investigados, suspeitos de participar
do golpe frustrado. Na quinta, o país deixou temporariamente a Convenção Europeia de Direitos Humanos, o que permite ao governo limitar direitos civis

JULHO

Rodrigo Cavalheiro
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

H ácincoanos, umtrembateunoônibus
que Pablo pegava para o trabalho e o
matou. Dez horas depois, o médico

SantiagoBrugo foi aonecrotérioe tirouesper-
matozoides do cadáver do homemde 38 anos.
Fez isso com a ordem judicial conseguida por
Cecilia, com quem Pablo tentava um filho ha-
via 7 anose tinhacomeçadoumtratamentode
inseminaçãoemBuenosAires.AJustiçaautori-
zouagoraCeciliaaengravidardosêmencoleta-
do domarido sem vida.
Se casos de inseminação post mortem são

ainda pouco comuns, a história do argentino
quecomeçoua serpai depois damorte é ainda
mais rara. No dia 13 de setembro de 2011, o
ônibusdePablopassousobumacancelasemia-
berta para cruzar uma das linhas ferroviárias
que ligam Buenos Aires à região metropolita-
na. A locomotiva destroçou a frente do veícu-
lo, descarrilou e bateu numa composição em
sentido contrário. A colisão matou 11 e feriu
212.FicouconhecidacomoTragédiadeFlores,
referênciaaobairroemquenasceuecresceuo
papa Francisco.
Pablo morreu 15 dias antes da planejada

inseminação.Quandooatestadodeóbitopa-
receu encerrar a busca deCecilia pelamater-
nidade, suamelhor amiga sugeriuque salvas-
se o sêmen do marido. Viúva havia duas ho-
ras, ela ligou para o médico com quem ti-
nhamfeitosos exames, queapontavamobs-

trução nas trompas dela e a má qualidade do
sêmen dele.
“QuandoCeciliameligou,eudissequeprecisa-

ríamos de uma autorização judicial. O procedi-
mento foi simples,poisdispensa anestesia.É fei-
ta um incisão e retirada parte da polpa testicu-
lar”, disse Brugo ao Aliás. Quando terminou a
coleta no cadáver, que nem foi retirado da bolsa
mortuária, o médico correu para o laboratório.
Surpreendeu-se comaquantidade de células em
movimento, 11 horas depois da morte. Havia 5
espermatozoides móveis por campo, cerca de
1.000no total.
Ceciliaponderoudurantedois anos seusariao

material congelado. Há três anos, com o apoio
das duas famílias, procurou o médico para dizer
quetinhacerteza.AdisputapassouentãoàJusti-
ça,queprecisavapermitir a inseminação.Emsua
decisão,a juízaCeliaGiaodaninoconsiderouque
Pablo “tinha a vontade firme de ser pai, desejo
frustrado imprevistamente pelo terrível aciden-
te emque perdeu a vida”.
Amagistrada até pesou o principal argumento

de quem critica o plano de Cecilia. Concordou
que o documento assinado pelo casal “nãomen-
ciona expressamente a possibilidade de conti-
nuar com as técnicas de fecundação depois da
mortedeumdosenvolvidos”.Mas levouemcon-
taosdepoimentosdeuma irmã, damãeedeuma
colega de trabalho de Pablo, que relataram seu
sonho de ser pai. O principal fundamento para
dar o ok foi um princípio jurídico básico: o que
não está proibido é permitido.
“Isso resolve a discussão. Estava dentro do

projetodevidadele terumfilho.Elemanifestou
seu consentimento, como em um testamento.
Queria isso e não pôde fazer porque perdeu a
vida na tragédia. É como alguém que pede para
não ser mantido por anos com medicação se
entraremcoma”,argumentaoconstitucionalis-
taAndrésGilDomínguez, especialista emdirei-
tos fundamentais, cuja obra ajudou a embasar a
decisão judicial.

NoprojetodoCódigoCivilar-
gentinoemvigordesdeagos-
to de 2015, um artigo exigia

queoconsentimentopa-
ra o prosseguimento

da inseminação mencionasse expressamente a
hipótese de morte. A Igreja pressionou pela su-
pressãoda lei de todoo tópico sobreo tema,para
nãoestimularaconcepçãonãoconvencional.Pa-
radoxalmente, isso contribuiu para deixar o re-
gramentomais permissivo e permitir a interpre-
tação que favoreceuCecilia.
A jurista Marisa Herrera ajudou a redigir o

códigoereprovaaatuaçãodos juízesnestecaso.
“O que se fez neste caso deveria estar proibido.
Se eu morro a caminho de me casar no registro
civil,alguémpodedizerqueocasamentosecon-
sumou porque se pode provar que eu pretendia
me casar? A verdade é que nunca foi prestado o
consentimento e o casamento não se realizou”,
compara. Marisa ressalta que a vontade de ter
um filho não significa querer deixar umdescen-
dente em caso de morte. “Ele disse que queria
participardeumtratamento.Nãoautorizousua
mulher a extrair seu sêmen e a ter um filho que
terávínculo de filiação”, acrescenta a advogada.
Para ela, trata-se de um desejo da família de
Pablo ter um filho do morto. Uma dificuldade
de processar o luto.
A advogada relativiza o valor da opinião dos

médicos nesses casos. Acredita que eles estão
interessados financeiramente em concluir a in-
seminação.Um tratamento privadonaArgenti-
nacusta70milpesos(R$17,4mil),masraramen-

te recorrea elequemnão templanode saúde.
Algumas províncias cobrem gratuitamente o
tratamento.
O médico de Cecilia conta que a projeção

do caso o colocou emdilemas em que a ciên-
cia permitiria seguir adiante – e cobrar por
isso. “Uma senhorame ligou oferecendo um
jatoparticularporqueo filho tinhamorridoe
elaqueriaqueeucongelasseo sêmenpara ela
ter um neto. Um homem fez proposta seme-
lhante,masnãoécorreto.Semconsentimen-
to expresso, não épermitido dar esse passo”,
afirma.
Em 40 anos no ramo, Brugo havia feito este

procedimento uma vez. As células reproduti-
vas masculinas então não foram usadas por-
que omorto, um espanhol que sofreu um ata-
que cardíaco na Argentina, não tinha docu-
mentado que queria ser pai. A partir da histó-
ria de Pablo e Cecilia, ele crê que a anuência
expressa em caso de morte se tornará mais
comum. E prevê outras variáveis. “No futuro,
serápossível fazeromesmoemcasodemorte
damulher”, projeta.
Este mês, Cecilia passará pela inseminação

interrompidaem2011 e tentará sermãe aos 41
anos.AquantidadedeespermatozoidesdePa-
blo, que hoje teria 43 anos, é suficiente para
várias tentativas.

MORAES MOREIRA, cantor e compositor,
sobre voltar a ensaiar com os Novos Baianos,
para turnê pelo País em agosto e setembro”

“Em cincominutos
de convívio,me senti
de volta aos anos 70”

ROGÉRIO MICALE, técnico da seleção
olímpica de futebol, sem se incomodar
com a dependência do time pelo atacante
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Expert. Projeção do caso levou Brugo a ser procurado por outros familiares de mortos
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BUENOS AIRES

Natalia Alvarez, mãe de Yoseli e 
Caroline, e esposa de Eder Uri-
be, lembra com uma voz saudo-
sa  das  refeições  que  incluíam  
carne. “Um corte que era 50 pe-
sos (R$ 10) dobrou. Só nos res-
tou  recorrer  ao  frango”,  diz,  
com pesar. O costume de assar 
alguns pedaços no fim de sema-
na ficou difícil com o desempre-
go do marido. Com o reajuste 
que atingiu o setor ainda no iní-
cio do governo de Mauricio Ma-
cri, o churrasco ficou inviável. 

A disparada seguiu-se à libera-
ção  da  compra  de  dólar,  que  
rompeu o controle imposto em 
2011  por  Cristina  Kirchner.  A  
consequente  desvalorização,  
feita por Macri em seus primei-
ros dias de mandato, em dezem-
bro, foi seguida de uma elogiada 
estabilidade da moeda america-
na  na  faixa  dos  15  pesos,  mas  
também de um salto dos preços, 
mesmo daqueles não ligados di-
retamente ao dólar. 

A inflação é a principal preo-
cupação do governo e de 22% da 
população, segundo o instituto 
M&F. Em junho, o índice foi de 
3,1%, enquanto no mês anterior 
bateu em 4,2%. Nos últimos 12 
meses, o acumulado supera os 
40%. O governo garante que a 
tendência agora é de queda por-
que a pior fase do ajuste já pas-
sou, mas espera-se para julho al-

go entre 2% e 2,5%. 
Como a meta fixada no início 

de 2016, de 25% no ano, foi usa-
da como base para negociar em 
março o reajuste com os sindica-
tos, as categorias voltaram a rei-
vindicar correções. Algumas já 
tinham imposto gatilhos, caso a 
previsão  não  se  confirmasse,  
mas há várias com paralisações 
previstas para este mês. 

A sequência de manifestações 
torna  o  período  decisivo  para  
medir a resistência do governo. 

A Casa Rosada tenta conter uma 
onda de greves e aumentos que 
atiçariam novamente a inflação.

Para complementar a renda 
familiar que hoje vem do segu-
ro-desemprego do marido, Na-
talia  revende  sapatos  pedidos  
por conhecidos por WhatsApp, 
enquanto amamenta Caroline. 
Lucra 100 pesos (R$ 20) em um 
par. Em um bom mês, consegue 
2 mil pesos (R$ 426).

Praticamente  tudo  é  gasto  
em comida. Carne moída, osso-
buco e dobradinha também en-
traram no cardápio por serem 
mais baratos. “Roupa quase não 
compro, mesmo os sapatos que 
vendo  são  caros  demais  pra  
mim.  As  crianças  usam  quase  
sempre  as  mesmas,  vamos  la-
vando todo o tempo”, explica.

O gás de cozinha, comprado 
em botijão, custa 180 pesos (R$ 
38)  e  dura  três  semanas.  Isso  
quando não há corte de energia 
elétrica  no  loteamento  Ata-
laya. A família, então, improvi-
sa um aquecedor a gás para im-
pedir que as crianças adoeçam 
“na hora errada”. / R.C.

Com inflação superior a 40% em 
12 meses, carne é vaga lembrança

BUENOS AIRES

Aos 4 meses de idade, Caroline 
já segue as orientações do presi-
dente Mauricio  Macri,  que  re-
centemente criticou os conter-
râneos que usam em casa man-
gas curtas no inverno. Mais por 
necessidade que por escolha, a 
menina está sempre de touca de 
lã, meias e agasalho pesado. 

A quantidade de abrigo é refor-
çada com gola alta quando falta 
luz, algo que segundo seus pais 
ocorre uma vez a cada duas se-
manas. O conserto demora em 
média três dias. No mês passa-

do, duas crianças vizinhas mor-
reram intoxicadas por monóxi-
do de carbono, quando os pais 
improvisaram  aquecimento  
com carvão num blecaute.

Às 5h30, quando a irmã dela, 
Yoseli, de 5 anos, acorda para ir 
ao último ano da pré-escola, é 
comum  enfrentar  temperatu-
ras de 5ºC. Sem a estufa elétri-
ca, dormir é um desafio. Ambas 
dividem o quarto com os pais. 
Caroline deixou de dormir no 
berço e só aceita o calor da cama 
de casal.  “Dormimos cada um 
em uma ponta e ela fica com to-
do o meio, nem dá para descan-
sar direito”, diz Natalia, a mãe 
das duas meninas.

Esses cortes de luz têm causa-
do protestos contra Macri, atos 
agravados  pela  revolta  contra  
reajustes nos serviços, o que o 
governo tenta implementar des-
de março. Há uma decisão judi-

cial  contrária  ao  aumento  de  
gás, mesmo depois de o gover-
no “limitá-lo” a 400% diante da 
objeção a contas ampliadas em 
mais  de  10  vezes.  Na  semana  
passada, a Justiça proibiu o rea-
juste da energia elétrica, o que 
ampliou o desgaste político das 
revisões,  que  atingiram  tam-
bém água e transporte.

Em um apartamento de dois 
quartos na Recoleta, uma conta 
bimestral de água passou de 500 
pesos (R$ 176) para 1.600 pesos 
(R$ 564). A de gás foi de 400 pe-
sos  (R$  141)  para  1.400  pesos  
(R$ 494). No bairro, dominado 
por  eleitores  de  Macri,  houve  
quinta-feira  panelaço  pela  se-
gunda vez em um mês. Uma anti-

ga deficiência de abastecimen-
to faz a Argentina pedir às indús-
trias que reduzam  o consumo  
de gás e  eventualmente  inter-
rompam a produção para priori-
zar a calefação doméstica.

Em 2015, o acúmulo de subsí-
dios  durante  o  kirchnerismo  
comprometia,  segundo  o Cen-
tro de Implementação de Políti-
cas  Públicas  para  Equidade  e  
Crescimento  (CIPPEC),  1,2%  
do PIB em transporte e 3,3% em 
energia. “O governo optou por 
um choque, para não prolongar 
o custo político. Poderia ter fei-
to isso gradualmente. Errou tam-
bém ao tocar em todos os servi-
ços  ao  mesmo  tempo”,  avalia  
Guillermo Rozenwurcel, investi-
gador do CIPPEC. “Com Cristi-
na, criou-se uma cultura de que 
o governo dá a energia e isso é 
difícil mudar.”

No  caso  da  família  Uribe,  a  
energia elétrica não é paga. Vem 
de uma ligação clandestina feita 
por Eder. “Até preferia ter medi-
dor para cobrar do Estado caso 
algo queime, mas não tenho co-
mo pagar isso, não agora.”

Meta inicial do governo, 
anunciada no início do 
ano, era de que aumento 
de preços seria 
de 25% em 2016

Incapacidade do governo 
de garantir energia com 
regularidade e reação da 
Justiça atrapalham meta 
de cortar subsídios

Falhas na distribuição e 
Judiciário minam tarifaço

Argentina ainda espera efeito do ajuste
Rodrigo Cavalheiro
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

Quando  recebe  queixas  so-
bre inflação, desemprego, re-
cessão e tarifaço, o presiden-
te  Mauricio  Macri  se coloca  
no lugar de um piloto que evi-
tou  que  o  avião  Argentina  
caísse, mas que segue voando 
sem  instrumentos.  Entre  o  
grupo crescente de passagei-
ros angustiados com as mano-
bras  e  em  dúvida  sobre  um  
pouso  seguro  está  a  família  
do pedreiro Eder Uribe.

Aos 33 anos, esse morador de 
uma das enlameadas ruas de um 
loteamento na área rural de Mo-
reno, cidade de 150 mil habitan-
tes na Grande Buenos Aires, en-
frenta  sua  maior  turbulência.  
São oito meses sem emprego e 
uma filha de quatro meses para 
criar. “Fiquei em pânico quan-
do me colocaram na rua,  por-
que a Caroline estava para nas-
cer”, lembra, enquanto mostra 
a casa que parou de erguer em 
um terreno de 10 por 35 metros 
comprado “sem papéis, mas de 
alguém de confiança”.

Uribe é um dos 62 mil operá-
rios do setor de construção atin-
gidos  pelo  congelamento  de  
obras públicas em razão da tro-
ca de governo. Desde janeiro, a 
atividade no setor só cai. Houve 
um recuo acumulado de 12,4% 
no primeiro semestre em rela-
ção ao mesmo período de 2015. 

Mariano  Lamothe,  gerente  
de análise econômica da consul-
toria Abeceb, explica que todas 
as  licitações  ficaram  paradas  
até maio, quando só as existen-
tes e auditadas foram liberadas. 
“As novas só foram autorizadas 
em julho, o que explica os núme-
ros ruins”, avalia Lamothe.

Macri é criticado pela demora 
na retomada dos investimentos 
em infraestrutura, um dos fato-
res para a recessão (a previsão é 
de  que  o  PIB  recue  de  0,8% a  
1,5% neste ano). Sua equipe argu-
menta que é preciso revisar con-
tratos de obras, bem como a dis-
tribuição de empregos públicos 
com finalidade política. 

Os indícios mais claros de cor-
rupção envolvem concessões a 
empreiteiros, que teriam retri-
buído alugando quartos em ho-
téis da família da ex-presidente 
Cristina Kirchner que nunca fo-
ram ocupados. Outro caso em-
blemático foi o do flagrante em 
junho a um do chefes do setor, o 
kirchnerista José López, tentan-
do esconder US$ 9 milhões em 
um convento. A justificativa de 
buscar lisura no setor não con-
vence Eder Uribe.

“Só sei que no governo ante-
rior nunca faltou emprego”, re-
clama o pedreiro, que ajudava a 
erguer um hospital quando foi 
despedido, com todos os funcio-
nários da empresa na qual este-
ve durante quatro anos. Desde 
então, ele faz raros bicos assen-
tando  azulejos  ou  levantando  
paredes em casas. Terminou de 
fechar o primeiro piso da pró-
pria  residência,  onde  uma  TV  
de plasma destoa das paredes e 
do piso sem acabamento.

Como  fica  com  a  família  a  
maior  parte  do  dia  esperando  
que o sindicato ligue com uma 
oferta, ele participa das ativida-
des domésticas. Uma de suas ob-
sessões  é  evitar  que  alguém  
adoeça. Já são mais de cem dias 
sem que a temperatura supere 
20ºC e, nos descampados de Mo-
reno, a 50 km de Buenos Aires, a 
umidade acentua a sensação de 
frio. É a razão pela qual não usa 
sua moto para levar a filha mais 
velha, Yoseli, de 5 anos, à pré-es-
cola  na  cidade.  Ainda  é  noite  
quando os dois saem para 15 mi-
nutos a pé e outros 20 minutos 
de ônibus. “Não é hora de ficar 
doente. Aqui em casa já deixa-
mos de jantar e tomamos só um 
chazinho. Precisamos saber até 
onde vai o dinheiro”, afirma.

Como  operário  contratado  
com carteira assinada, Uribe ga-
nhava 3.800 pesos (R$ 810) por 
mês, em 9 horas diárias. O segu-
ro  desemprego  lhe  garantirá  
1.600 pesos (R$ 341) até dezem-
bro. Se continuar sem algo fixo, 
precisará recorrer ao programa 
social  que  garante  benefícios  
aos que mantêm filhos na esco-
la. “Muita gente prefere não tra-
balhar para se beneficiar disso, 
e não acho correto. Mas não vou 
ter alternativa”, lamenta.

Uribe está cético. Durante o 
primeiro semestre, ouviu do go-
verno que na segunda metade 
do ano a economia melhoraria. 
Em 1º de julho, a inflação intera-
nual superava 40% – ante uma 
meta inicial de 25% para 2016 – 
e não havia perspectiva para re-
tomada no crescimento. Até a 
imprensa favorável ao governo 
ironizou o fracasso da previsão. 

A despeito do otimismo exter-
no  e  das  demonstrações  de  
apoio  de  líderes  mundiais  à  
abertura  econômica  promovi-
da  por  Macri,  internamente,  
pessimistas como  Uribe  estão 
em  crescimento.  Pesquisa  da  
Management & Fit, instituto ri-
goroso  com  o  kirchnerismo,  
mostra que 46% dos argentinos 
imaginam um cenário econômi-
co  pior  nos  próximos  meses.  
Eram 42% há um mês.

Protestos que  começaram  o  
ano dominados pela militância 
kirchnerista,  contra  a  redução  
do funcionalismo, ganharam a 
adesão de eleitores de Macri. Is-
so  ocorreu  principalmente  
quando contas de luz, gás e ener-
gia começaram a chegar com au-
mentos de mais de dez vezes – 
sem melhora no serviço  –  e  o  
efeito cascata sobre a inflação 
levou carnívoros a abolir hábi-
tos como o churrasco, algo que 
a mulher de Uribe não perdoa.

“O governo optou por um 
choque, para não prolongar 
o custo político. Poderia ter 
feito isso gradualmente, ao 
longo de dois anos.” 
Guillermo Rozenwurcel 
PESQUISADOR DO CIPPEC

l  Sem alternativa 

Família Uribe. Moradores de assentamento são uma síntese dos problemas com desemprego, inflação e cortes de luz

Apesar do otimismo externo e do apoio de líderes mundiais, cresce o pessimismo dos argentinos com o cenário econômico nos próximos meses 

l  Pânico 
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l  Choque 

“Um corte (de carne) que 
era 50 pesos (R$ 10) 
dobrou. Só nos restou 
recorrer ao frango” 
Natalia Alvarez
VENDEDORA 

“Fiquei em pânico quando 
me colocaram na rua, 
porque a Caroline estava 
para nascer. (...) Não 
é hora de ficar doente. Aqui 
em casa já deixamos de 
jantar e tomamos só um 
chazinho.” 
Eder Uribe 
PEDREIRO DESEMPREGADO 

RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADÃO
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l Schlachthof
Schlachthofstraße 2, 70188, 
Stuttgart, Alemanha,
tel. 49 711 664-190.

l Elena
Four Seasons Hotel, Posadas 
1086, Buenos Aires, Argentina, 
tel. 54 11 4321-1200.

Onde 

Onde 

Bife com nome e sobrenome – do cliente

‘Boa noite, 
eu sou seu 
sommelier 
de carnes’

Rodrigo Cavalheiro 
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

O argentino entra no restauran-
te, senta-se diante da geladeira 
com temperatura e umidade con-
troladas e pede ao garçom “aque-
le pedaço com meu nome”. Fez a 
mesma coisa da última vez que 
esteve no restaurante, 15 ou 30 
dias antes. E lá vem o pedaço de 
carne  da  mesma  vaca,  só  que  
com outras notas, outro corpo, 
outra textura. 

Assim, com vocabulário asso-
ciado aos vinhos, o chef Juan Gaf-
furi descreve um bife. Ele coman-
da o Elena, restaurante do Four 
Seasons em Buenos Aires, 31º co-
locado no ranking dos 50 melho-
res da América Latina. Sua obses-
são por extrair diferentes sabo-
res de um símbolo nacional, ven-
dido em qualquer pé-sujo ou bar-
raquinha, cativou clientes. 

A  maturação  a  seco  (ou  dry  
age) aplicada por ele é uma técni-
ca conhecida para desidratar  a  
carne  e  concentrar  seu  sabor.  
Mas a personalização do bife é 
um terreno novo e promissor.

O Elena vende por semana 250 
quilos maturados. Eles ficam re-
frigerados a 2ºC por pelo menos 
45 dias, com circulação de ar e 
umidade  controladas.  Essa  de-
manda faz a venda de carne matu-
rada  superar  a  dita  “normal”,  
fresca ou embalada a vácuo. 

No início do processo de matu-
ração, os pedaços, cortados e eti-
quetados com a data de entrada, 
são guardados numa câmara nos 
fundos  do  restaurante.  Ficam  
em prateleiras e são movidos pe-
los funcionários para serem ex-
postos à mesma circulação de ar, 
garantida por ventiladores. 

Na semana prévia  ao  consu-
mo, vão para a geladeira à vista 
dos clientes. É uma estratégia pa-
ra “despertar a curiosidade”, co-
mo vinhos exibidos numa adega. 
A passagem pela vitrine é o últi-
mo passo dos t-bones (para duas 
pessoas) e dos ojos de bife (para 
uma) antes de chegar à grelha.  
Durante o processo de matura-
ção, um pedaço perde até meta-
de do peso e seu preço sobe pro-
porcionalmente.  O  t-bone  sai  
por 830 pesos (R$ 177), o ojo de 
bife, por 495 pesos (R$ 105). Um 
investimento,  levando-se  em  
conta que numa “parrilla de bair-
ro” custam menos da metade.

O chef acredita que seus clien-
tes pagam para não comer “car-
ne aguada”. “Nos últimos anos, 
os alimentos em geral perderam 
sabor. Não só a carne, mas as fru-
tas e os legumes. Acho que há es-
paço para um processo contra es-
sa corrente”, avalia Gaffuri, que 
trava uma batalha cultural. A cria-
ção da embalagem a vácuo permi-
tiu conseguir parte dos benefí-
cios  do  processo  enzimático  
sem perder peso, pois a água se 
mantém. Sem desidratação, en-
tretanto, não há ganho de sabor.

O argentino em geral idealiza 
o consumo campeiro, onde a car-
ne é assada logo após o abate e a 
retirada  do  couro  do  animal.  
Mas, tecnicamente, a tendência 
é  encontrar  uma  musculatura  
tensa pouco depois da morte da 

rês. O processo enzimático liga-
do à maturação amacia a carne.

Embora o padrão do restauran-
te seja servir os pedaços após 45 
dias de maturação, há exceções 
para quem deseja descobrir a di-
ferença depois de 60, 80 ou até 
120 dias. “Chega um ponto que o 
gosto não evolui tanto. De 60 a 
120 dias não há grande diferença 
no sabor e há perda. Economica-
mente não é rentável”, diz Gaffu-
ri,  que  tem  na  adega/geladeira  
um mascote com direito a apeli-
do. A “múmia” é um pedaço de 
carne que começou a ser matura-
do em 13 de agosto de 2013. Em-
bora não  possa ser consumido 
por ter perdido a fibra, serve de 
prova para o sucesso da técnica. 

Gaffuri diz que o processo de 
evolução da carne é mais pareci-

do com o de um queijo que com o 
do vinho. O pedaço também está 
descoberto, exposto ao ar e a dife-
rentes graus de umidade. O chef 
garante que os clientes assíduos 
começam a perceber no bife no-
tas de nozes ou embutidos, co-
mo presunto cru. “É a flora que 
cresce na câmara. Um pedaço vai 
‘contaminando’ o outro. O pes-
soal já vem ao restaurante por is-
so”, explica. A “múmia” não po-
de ser comida, mas ajuda a dei-
xar os vizinhos mais saborosos.

Wilgen Arone 
ESPECIAL PARA O ESTADO
STUTTGART, ALEMANHA

– Boa noite, meu nome é Sal-
vatore Abastante. Eu sou o som-
melier de carnes da casa.

– E o que faz exatamente um 
sommelier de carnes?

– Faço o mesmo que o somme-
lier de vinhos, porém com as car-
nes.  Vou  apresentar-lhes  al-
guns cortes. 

É com este diálogo que o clien-
te  é  recebido  no  restaurante  
Schlachthof,  em  Stuttgart,  na  
Alemanha. O nome da casa, que 
quer dizer matadouro, dá uma 
pista  do  que  vem  a  seguir.  O  
sommelier se retira, volta com 
uma tábua com alguns pedaços 
de  carne  e  começa  a  explicar  
com seu forte sotaque italiano.

O primeiro corte vem de Hu-
sum, no norte da Alemanha, é 
maturado por seis meses. O se-
gundo  pedaço  é  um  rib-eye-

steak, de Angus, importado da 
Austrália.  O  sommelier  conta  
que o gado vive solto nos pastos 
até os seis meses de vida e de-
pois é confinado num estábulo 
onde recebe quatro quilos de ra-
ção por dia. “A carne é 50% mais 
macia do que as outras”, afirma 
o  especialista.  “Uma  vaca  de  
pasto tem a carne vermelha bri-
lhante; a vaca alimentada com 
cereais tem uma cor mais clara 
e  a  carne  mais  macia  por  ter  
mais  gordura”,  ensina  ele.  “É  
bem diferente quando o cliente 
recebe as informações de um es-
pecialista,  do  que  quando  um  
garçom simplesmente entrega 
o cardápio e anota o seu pedi-
do”, diz o sommelier.

Depois de explicar todos  os 
cortes da casa, sua proveniên-
cia e as particularidades, o som-
melier anota os pedidos. E, em 
seguida, manda as carnes para a 
área de preparo. 

Ao  todo,  a  carne  passa  por  

quatro etapas. Primeiro vai pa-
ra  a  grelha,  até  que  se  forme  
uma crosta. Depois, é transferi-
da para o forno a 160°C. Na ter-
ceira fase, a carne descansa por 
alguns minutos, “o que contri-
bui para a maciez e impede que 
o sangue saia imediatamente”, 
ensina Salvatore Abastante. An-
tes de ir para a mesa, a peça pas-
sa de novo pela grelha. 

A essa altura, o sommelier en-

tra em ação mais uma vez: ele 
traz a  carne, corta-a  na frente 
dos clientes e serve. 

O Schlachthof é o único res-
taurante na Alemanha que con-
ta com os serviços de um som-
melier de carnes – ao todo, há 
seis sommeliers especializados 
desse tipo em atuação no país, 
mas em outros negócios, inclu-
indo açougues e locais de cria-
ção. E não é pouco. 

Estima-se  que  haja  apenas  
260  desses  profissionais  no  
mundo.  O  curso  de  formação  
de sommeliers de carne foi cria-
do em 2011 na Áustria pelo Insti-
tuto das Câmaras de Desenvol-
vimento Econômico em parce-
ria com o Mercado Agrário da 
Áustria e reconhecido pelo Esta-
do  austríaco.  A  formação  leva  
seis semanas e custa ¤ 2,6 mil. 

O curso abrange história e cul-

tura, passa pelos aspectos agrí-
colas e legais, trata de gestão e 
inclui também preparos e estra-
tégias  de  venda,  tem  partes  
teóricas e outras práticas. 

O trabalho do sommelier no 
restaurante começa bem antes 
do momento em que ele se apre-
senta  aos  clientes.  A  seleção  
dos cortes é feita com uma se-
mana  de  antecedência.  Mas  
bem  antes  disso,  ele  acompa-
nha detalhes da criação e da ali-
mentação dos animais, faz pro-
vas, acerta com o churrasqueiro 
como será o preparo e, de que-
bra, dá treinamento para a for-
mação de outros profissionais. 
Isso sem falar da busca constan-
te por cortes diferentes, prove-
nientes de animais criados em 
diversos países. 

No momento, Salvatore Abas-
tante  está  testando  cortes  da  
Nova  Zelândia,  de  rebanhos  
criados  na  região  marítima,  
com pastos salgados, o que con-
fere sabor peculiar à carne. Ele é 
chef de cozinha, com mais de 30 
anos de experiência em restau-
rantes. Atualmente, é o somme-
lier mais conhecido da gastro-
nomia na Alemanha. 

Um serviço especializado co-
mo esse tem seu preço. Um ca-
sal pode deixar entre ¤ 60 e ¤ 
600 no restaurante numa noite, 
entre cortes de carne de diferen-
tes nacionalidades. Um filé bra-
sileiro custa ¤ 25 sem acompa-
nhamentos, enquanto para co-
mer o kobe beef, japonês, gasta-
se em média ¤ 200 por pessoa.

Dry age. A 
maturação 
a seco 
confere 
sabor e 
textura à 
carne. No 
Elena, em 
Buenos 
Aires, o 
corte fica na 
adega, com 
o nome do 
cliente na 
etiqueta – a 
cada visita, 
ele prova 
um pedaço 
de diferente 
tempo de 
maturação

Degustação. Juan Gaffuri descreve carnes como vinhos

Prova. 
Em vez de 
vinhos, o 
sommelier 
Salvatore 
Abastante 
sugere 
cortes 
de carne, 
explica 
como é cada 
peça e como 
ela deve ser 
preparada

Adega e sommelier não se destinam mais aos vinhos apenas: há profissionais e ambientes especializados no 
serviço de carnes, como nos restaurantes Schlachthof, em Stuttgart, na Alemanha, e Elena, em Buenos Aires

VINHO 
OU
CARNE?

RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADÃO

DIVULGAÇÃO
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