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Eldorado eleitoral

Voto em alta. Mineiro Alberto Barraza Molina, em sua casa em Tierra Amarilla, no Atacama: após reclamar de aposentadoria, rendimento foi reduzido
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O ENSINO DO CHILE, NA
MÃO DE VELHOS MINEIROS
Idosos votam 3 vezes mais do que os jovens que reivindicam educação superior gratuita
Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / COPIAPÓ, CHILE

as mãos de Alberto
Barraza, que abandonou a escola na 5.ª sériepara viverda extraçãodocobrenoDeserto do Atacama, que
perdeu os dentes cortando pavios
de dinamite e, aos 68 anos, prevê
morrer na mineração, está o projeto
deeducação gratuitapelo qual lutam
os universitários do Chile. Eleitores
veteranos como Barraza decidirão a
eleição do dia 15, entre Michelle Bachelete Evelyn Matthei, poruma razão estatística. Velhos votam 3 vezes mais do que jovens no país.
Augusto Pinochet é o responsável pela motivação extra dos eleitores veteranos. No último sufrágio
tabulado pelo Serviço Eleitoral, as
municipais de 2012, primeiro com
voto opcional, o grupo de 60 a 64
anos teve 65% de participação, ante 23% registrada entre o de 20 a
24 anos. “Votam aqueles que criaram o hábito”, segundo o professor Eduardo Engel, economista da
Universidade do Chile, apontando
o plebiscito que em 1988 tirou Pinochet do poder como um marco
que explica o apego dos mais velhos às urnas. E os interesses desse
grupo são basicamente saúde e
aposentadoria.
Nascido “de parteira”, Barraza
vive em Tierra Amarilla, um povoado que abriga a mineração
mais precária na região de Copiapó, a 813 km de Santiago. Faz detonações numa mina durante 20
dias consecutivos, das 8h às 14h e
das 15h às 18h. Logo, fica 10 dias
de folga. No primeiro turno, dia
17, ganhou 2 horas livres. As usou

N

Hernández. Gasto hospitalar após acidente em mina levou lucro mensal
para votar na candidata cujo retrato
está em destaque em seu quarto.
“Adoro a Bachelet. Foi ela quem aumentou meu benefício no outro mandato”, diz “Chino” Barraza, que há
52 anos reclama do apelido dado em
razão do olho puxado.
Barraza assustou-se quando, há 4
anos, a empresa que recolhia suas
contribuições – 68% dos trabalhadores do país têm planos privados e o
restante está praticamente na informalidade – o informou por correio
sua pensão: 140 mil pesos (R$ 614).
Reclamou. Meses depois, recebeu
uma carta com um pedido de desculpas. “Eles haviam se enganado e baixaram para 125 mil pesos (R$ 548)”,
diz.
A aposentadoria no Chile, considerada um modelo entre conservadores, é calculada pela relação entre a
contribuição (10%) e a estimativa de
quantos anos o segurado viverá depois dos 65 anos (60 anos para as
mulheres). Alguém que poupou US$
100 mil e, pelo cálculo da empresa,
viverá até os 85, ganhará US$ 5 mil
por ano, por exemplo. “O problema
é que as empresas jogam a expectati-

va de vida para cima. O mineiro morre antes e elas ficam com a diferença”, diz o economista Luis Eduardo
Escobar, da consultoria Imaginacción.
Na mineração, na qual o trabalho é
irregular ou sazonal, são comuns casos em que, ao se aposentar, o operário recebe 4 vezes menos – em média,
um trabalhador terá 63% do que ganhava. Como as grandes mineradoras preferem o vigor de quem tem até 35
anos, os veteranos voltam como “perquineros” – quem faz bicos nas menores minas, as mais perigosas.
‘Camponês’. Aos 73 anos, Luciano
Martínez mantém uma pequena mina
com três sócios. Paga ao dono da terra
10% do que ganha extraindo cobre e
celebra ter lucrado, no mês passado, o
equivalente a R$ 15 mil. “Paguei dívidas. Tivemos um desabamento no início do ano e banquei o hospital de um
dos operários, já que ninguém tem
aposentadoria ou plano de saúde”,
diz.
Após caminhar 100 metros pelo túnel da mina, por onde vagonetas tiram
pedras com cobre de “média qualida-

de”, Martínez explica que há 70 metros sobre sua cabeça. Como “não há
perigo”, dispensa o capacete. “É como
ter um sítio, comparando com a agricultura. Ainda é o melhor negócio na
região. A diferença da grande mineração é que ela ganha com o preço do cobre no futuro. Monitoram as cotações
e vendem e compram quando convém”, teoriza o mineiro.
Uma de suas propostas de campanha de Bachelet é a criação de um fundo público de pensões para competir
com as 6 empresas que dominam o
mercado. “Ela não propõe estatizar as
pensões. Estuda uma empresa pública
que estimule a concorrência e evite o
cartel”, avalia o economista Escobar.
Em seu primeiro mandato, de 2006
a 2010, Bachelet fixou um rendimento
mínimo para um aposentado, hoje em
133 mil pesos (R$ 584). Daí sua popularidade entre os mais velhos. Sua aprovação geral, segundo a Universidade
Diego Portales, é de 45%, mas sobe para 57,4% entre os maiores de 46 anos.
Seu pior desempenho (31,7%) está justamente entre menores de 29 anos, a
quem a oferta de educação interessa
mais.
A reivindicação de ensino gratuito,
destaque em protestos estudantis que
atingiram o ápice em 2011, está no centro do debate político desde que Bachelet a classificou como prioridade e
sua rival, a conservadora Matthei, como um disparate. Segundo Bachelet,
seria necessária uma reforma fiscal
que elevaria de 20% para 25% os impostos sobre grandes empresas.
Matthei prevê fuga de investimentos e
ameaça à bonança econômica em um
país com 4,2% de crescimento, em
2013, e desemprego de 5%.

ciar. Eles vão continuar ocupando
as vagas porque vêm de melhores
escolas”, diz o mineiro Luis Urzúa,
aposentado em razão de um “acidente de trabalho” em 2010, quando faltavam sete anos para completar 65. Urzúa, que ganhava o equivalente a R$ 3,4 mil por mês, viu seu
rendimento baixar para R$ 1 mil
após a aposentadoria forçada. “Minha conta de telefone é a metade
disso”, afirma, mostrando o comprovante. Embora tenha contraído
uma dívida de 20 anos para colocar
a filha na universidade, ele acha que
a prioridade dos candidatos deveria
ser a saúde. “Se ficar doente, não tenho como pagar. Com o que contribuí, não garanto nossa saúde”, diz o
mineiro, que ainda sofre de insônia.
A renda maior de Urzúa vem de
palestras, pelas quais cobra US$ 3
mil. Quem paga são empresas interessadas em ouvir os relatos do último a deixar a mina San José em
2010, após 69 dias de confinamento, com outros 32 mineiros, a 700
metros de profundidade. Urzúa era
o chefe de turno no acidente que colocou Copiapó e as más condições
nas minas da região no noticiário
mundial há 3 anos.
Como as palestras são escassas,
ele estuda voltar à mineração. “O
trauma não pode ficar para sempre.
Mas não é fácil conseguir trabalho.
Qualquer coisa que ocorra, estaremos atentos à segurança. E a norma
de segurança no Chile, em muitas
áreas da mineração, alguém escreve
com a mão e apaga com o cotovelo”.

Do contra. “Sou contra a educação grá-

tis porque só os ricos vão se benefi-

“Sou contra educação grátis. Os ricos terão as vagas porque vêm de melhores escolas”
Luis Urzúa, sobrevivente do desabamento de 2010

San José, 3 anos depois

MINA RECEBERÁ MUSEU
E FILME TERÁ BANDERAS
Chile cria rota ‘Los 33’ para atrair turistas a local de resgate

N

os 60 quilômetros de curvas que ligam o centro de
Copiapó à mina San José, há
asfalto e placas novas. Os sinais
com a inscrição “Circuito Los 33”
querem transformar em atração turística o lugar de onde 33 mineiros
escaparam, em 2010, após 69 dias
de confinamento.
No dia 4, um pequeno museu será

inaugurado a 50 metros da entrada da
mina, para descrever as condições de
vida a 700 metros de profundidade e
como foi feito o resgate. Será um dos
últimos legados do presidente Sebastián Piñera, que viu na época do resgate sua aprovação chegar a 57% – hoje, é
de 32%, a pior de um líder chileno em
fim de mandato.
Porenquanto,omineiroHernánArra-

Arraya. Com 14 cães, chileno
cuida de mina fechada em 2010

ya, de 42 anos, faz as vezes de segurança
do lugar, com 14 cachorros. Já teve 29
animais, mas eles foram retirados pelos
proprietáriosportentarmorderosturistas.Arraya vive como ermitão no Atacama, o deserto mais seco do mundo, onde o tom marrom da paisagem só é quebrado por esporádicas plantações de
uvairrigadas gota a gota, de água coletada no subsolo. Ele não tem TV, rádio ou
eletricidade, “apenas uma lanterna”.
Seu celular, diz, só tem sinal no alto do
morro que abrigou os mineiros.
Submetido ao silêncio absoluto na
maiorpartedodia,Arraya gosta de conversar e se esforça para agradar os
“dois ou três” curiosos que chegam
por dia. Dá pedras tiradas da mina e até
deixa os insistentes avançarem 30 me-

tros em lugar proibido. O lugar está
inativodesde2010.Osdonos venderam outras minas eo custo do resgate, de US$ 22 milhões, ainda é discutido na Justiça. O acesso ficou mais
restrito depois que uma TV local
rompeu cordões de isolamento e
gravou dentro da mina. “Foi um escândalo”, diz o mineiro, que acompanhou o resgate dos mineiros pela
TV.
A história “dos 33” será contada
emum filmeemque AntonioBanderas interpretará Mario Sepúlveda.
Conhecido como “Super Mario”, o
piadista do grupo disse ao Estado
esperar que a obra “resolva a vida”
de todos. “Éramos heróis, mas até
agora, não ganhamos nada.” / R.C.
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Chile. Promessa de campanha da ex-presidente, ampliar o sistema público de aposentadoria é um dos desafios; candidata favorita
busca garantir bancada parlamentar capaz de aprovar sistema de educação gratuito e universal, reforma tributária e nova Constituição

Bachelet avança em redutos socialistas
para tentar vencer no primeiro turno
●

O ESTADO NO CHILE

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / SANTIAGO

Os votos de Cerro Navia, um
dos bairros mais pobres da
mais pobre região de Santiago, a zona oeste, são a síntese
do terreno que a socialista MichelleBacheletprecisarecuperar para vencer hoje a eleição
chilena no primeiro turno.
Desde que ela deixou o poder,
esse reduto histórico da esquerda pendeu para a direita.
O apoio ao bloco socialista
na região de 150 mil habitantes
caiu de 62%, quando ela foi eleita, para 56% e 44% nas duas últimas votações.
Cerro Navia é uma amostra
de que o “michellismo” é mais
forte do que o esquerdismo no
Chile, avaliam especialistas, e
ilustratantoocarismadeBachelet quanto sua incapacidade de
transferir votos.
A ex-presidente, que governoupaísentre2006 e2010eterminou o mandato com 79% de
aprovação, não conseguiu fazer
osucessor.EduardoFreifoiderrotado,em2009,peloempresá-

rio Sebastián Piñera, que termina com 32% de popularidade.
“A centro-esquerda vai recuperar boa parte de sua zona de
influência. Primeiro, porque se
trata de Bachelet e não de outro
candidato da esquerda. Segundo,porqueelamontouumacoalizão mais ampla, onde estão os
comunistas (daí o nome Nova
Maioria, em substituição à histórica Concertação)”, afirma o
doutor pela Escola de Altos EstudosemCiênciasSociaisdeParis e analista político Eugenio
Tironi. “A direita ajudou nesse
processo, porque se fragmentou(Evelyn Matthei foia quarta
opção).”
Anecessidadedosegundoturno dependerá da participação,
uma incógnita. É a primeira vez
que uma eleição presidencial e
parlamentar chilena terá voto
opcional. Na única experiência,
em 2012, em eleições municipais, o número de votantes caiu
de 7 milhões para 5,5 milhões. A
direita perdeu espaço então,
mas não em Cerro Navia, que
elegeu um conservador.
Moradoresfiéisàesquerdaestão seguros de que Bachelet recuperará terreno. “A campanha
dePiñeradistribuiu óculos,cestas de alimentos, todo mundo
sabe.E,comoBachelet nãoestava, o pessoal acreditou nas promessas”,afirmouPaulaTroncoso, de 40 anos, vendedora de

RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADAO

Cerro Navia. Bairro guinou para direita desde 2010; ‘Bachelet não estava’, diz vendedora
Reformar o sistema público
de aposentadoria – praticamentetodososchilenosestãocobertosporplanosprivadosquecresceramnaditaduradeAugustoPinochet e boa parte trabalha até
morrer – é uma das promessas
de Bachelet. Os três eixos de seu
planodegovernosãogarantirensino gratuito universal em 6
anos,umareformatributáriapa-

sorvetes caseiros que anda contente com o calor acima da médianacapital–temperaturapróxima dos 30˚ C até o anoitecer.
Sua tia, Aída Alarcón, já não está
tãocertadoretornodossocialistas.“Nãoseisevoltam”,afirmou
amulherde71anos,que,questionada sobre sua profissão, disse
ser uma “aposentada sem aposentadoria”.

ra aumentar o PIB em 3 pontos
porcentuaiseumanova Constituição, que permitiria a reeleição. O apoio no Parlamento definiria o ritmo de cumprimento
do plano – mudar impostos seria o mais fácil etrocar a Constituição, o mais difícil.
Sua principal rival, a conservadora Evelyn Matthei, da
Aliança Democrática Indepen-

dente, ex-ministra de Piñera,
considera as propostas inviáveis porque “afugentariam investidores estrangeiros”.
Nos dois comitês de campanha, há leituras incomuns para
torcer por um desfecho da eleição. Parte da direita crê ser melhorperderlogonoprimeiroturno –em um returno, a tendência
é de um massacre de Bachelet,
queteria70%contra30%,segundo pesquisas. E, entre militantes da ex-presidente, há quem
prefira ganhar logo para não lidarcomaexpectativa criadapor
um êxito avassalador.
Cerro Navia, embora pobre
para o padrão chileno, tem todas as ruas iluminadas e asfaltadas. Suas casas dão a impressão
de estar um nível abaixo de seu
entorno, com praças simples e
bem cuidadas. Na maior delas,
Francisco, de 87 anos, esperava
a hora do culto na quinta-feira.
Evangélico “desde 1948”, de
terno marrom bem cortado e
perfume,dissenãogostardepolítica. “São todos ladrões.” Mas,
provocado sobre o histórico antagonismo ideológico no Chile,
admitiu votar na direita por várias razões. A principal, “não suportar comunistas”. “Eu não
gostava de Pinochet. Mas todos
que vieram antes e depois dele
forampiores”,disse oaposentado,quepediuparaterosobrenome omitido.

O CHILE EM NÚMEROS
● Dados

do Banco Mundial mostram evolução de renda, população e PIB chilenos nos últimos nove anos

RICARDO LAGOS

MICHELLE BACHELET
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ENTREVISTA
Isabel Allende, senadora e filha de Salvador Allende, deposto em 1973

‘Ex-presidente será forçada a mudanças mais profundas’
Para a senadora socialista
Isabel Allende, filha do
líder deposto em 1973,
chilenos exigirão mais do
vencedor desta eleição
SANTIAGO

Sobre a porta da casa branca
dos Allendes, numa rua estreita do bairro nobre de Providência, em Santiago, um cartaz
promove a candidatura a deputada de Maya Fernández Allende. A foto da neta do presidente deposto em 1973 por Augusto Pinochet é o único sinal externo da presença do clã. Dentro, as referências são mais claras, com fotos e objetos que
lembram Salvador Allende.
Ali, a primeira parente do presidente deposto a enveredar
pela política, a senadora Isabel
Allende, tia de Maya, recebeu
o Estado. A senadora representa Copiapó, cidade conhecida

por abrigar a mina em que 33
trabalhadores ficaram presos
por dois meses em 2010.
● São 40 anos do golpe que der-

rubou seu pai, 25 anos do plebiscito que tirou Augusto Pinochet
do poder. Essa é uma eleição
com mais carga ideológica que
as anteriores?

É a primeira eleição em esfera
presidencial e parlamentar
com voto opcional. Nunca houve tantos candidatos. Pelo menos seis deles são considerados
radicais, por querer uma mudança mais profunda. Isso ocorre no marco dos 40 anos do golpe, o que tem sido forte. Há
muitos documentários, recuperação de imagens... E declarações do presidente Sebastián
Piñera, que disse ter sido um erro o voto pelo “sim”, para que
Pinochet permanecesse no poder (em 1998). Isso tudo coloca
a direita numa situação muito
difícil, principalmente na eleição presidencial. Para o Parla-

RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADÃO

mento é mais complexo, pois
temos um sistema eleitoral difícil (o sistema estimula a eleição
de legendas antagônicas, diminuindo a possibilidade de uma
ampla maioria). Todo mundo
sabe que Michelle Bachelet vai
ganhar, não se sabe se em primeiro ou segundo turno.

● A sra. representa Copiapó,
uma região rica em minerais,
mas que enfrenta mais problemas de desigualdade que outros
pontos do país. As mudanças propostas por Bachelet ajudarão a
mudar cenários como esse?

● Surpreende a distância entre
as propostas?

Ela fala de uma educação gratuita, obtida gradualmente em
seis anos. Aqui o ensino superior é pago e é muito caro. Brasil, Argentina e Uruguai têm
universidades gratuitas, o que
faz com os jovens daqui o exijam. Evelyn Matthei (candidata conservadora) não acredita
nisso. Bachelet quer reforma
tributária para financiar a educacional, Matthei diz que não,
que isso vai afastar investidores. Ou seja, são dois modelos
de sociedade diferentes.
● Vem aí uma Bachelet mais à

muito. Já aceitam a união informal entre casais, outros já aceitam o matrimônio igualitário
entre, digamos, casais homossexuais. Eram temas impossíveis de discutir.

Isabel Allende. Senadora ao lado de lembranças do pai
esquerda, em relação ao primeiro mandato? The Economist diz
que “desta vez” ela vai levar o
Chile para a centro-esquerda.

Constituição, já deixou claro
que quer mudá-la, embora não
saibamos como.

Ela está obrigada a mudanças
mais profundas. Educação gratuita é algo muito profundo. A
reforma tributária para conseguir mais 3 pontos no PIB, também. Ela também quer nova

● Por que não fez tudo isso no

primeiro mandato?

Faltaram algumas vezes votos,
em outras, percepção adequada. As sociedades amadurecem. As pessoas evoluíram

A região sente que contribui
com mais do que recebe. Ficamos com os resíduos ambientais sem compensação. Mas é
preciso diferenciar a grande
mineração, onde há um alto nível tecnológico e de cobertura,
da pequena mineração.
● Haverá uma trégua dos movimentos sociais a Bachelet?

Os estudantes e os jovens estão decepcionados com a política e muitos se sentem distantes de Bachelet, porque acreditam que ela ainda mantém em
sua coalizão partidos tradicionais. Tomara que consigamos
fazer essas mudanças. / R.C.
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Disputa. Ex-presidente e candidata socialista volta a enfrentar a conservadora Evelyn Matthei em nova eleição no dia 15 de dezembro

Bachelet vence, mas Chile terá 2º turno
CARLOS VERA/REUTERS

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / SANTIAGO

A socialista Michelle Bachelet
venceu ontem a eleição presidencial do Chile, mas precisará disputar o segundo turno,
dia 15 de dezembro. Com
98,66% das urnas apuradas, a
ex-presidente que comandou
o país entre 2006 e 2010 tinha
46,69% dos votos. Ela enfrentará a conservadora Evelyn
Matthei, que concentrava
25,01% dosvotos e terá dificuldade para virar o jogo – terceiro e quarto colocados estão
mais próximos de Bachelet.

“Não há duas leituras, ganhamos esta eleição. Sabíamos que
vencer no primeiro turno era
complexo”, disse Bachelet, tentando amenizar a frustração
dos partidários que esperavam
uma vitória definitiva.
A intenção da líder de centroesquerda é passar para a históriacomo a presidenteque corrigiu desigualdades, aplicando
profundas reformas na educação pública – tornando-a universal e gratuita – e no sistema
tributário. Bachelet também
pretende concretizar o projeto
de uma nova Constituição. Para adotar essas transforma-

ções, porém, a socialista terá
precisará negociar apoios no
Parlamento (mais informações
na página A10).
As propostas de Bachelet são
consideradas inviáveis por
Matthei porque, segundo a rival, comprometeriam a economia. “Eles querem destruir empregos e as micro e pequenas
empresas. Eles são um movimento que defende os delinquentes,nósdefendemosasvítimas. Vamos ter agora tempo de
explicar isso a todos”, afirmou
Matthei, em um discurso iniciado logo após o de Bachelet.
As eleições presidenciais de

ontem foram as primeiras organizadas sem o voto obrigatório
noChile.Amaiorsurpresaocorreu na disputa pelo terceiro lugar. O candidato independente
Franco Parisi (10,13%), apontado pelas pesquisas como o fiel
dabalança, perdeua posiçãopara o progressista Marco Enríquez-Ominami (10,96%).
Emboratenhaditoapósaeleição que não votará em dezembro,Parisipreviuumavitóriaarrasadora de Bachelet e disse
que ninguém deveria votar em
Matthei, que, de acordo com
ele, “é uma mulher má”. / COM
REUTERS E AFP

Bachelet. Candidata promete educação pública gratuita

Mesmo impopular, Piñera manobra para voltar em 2018
Ao isolar candidata da
própria coalizão, sua rival
desde os anos 90,
presidente continua como
principal nome da direita
SANTIAGO

O fraco desempenho da Aliança, coalizão de direita representada ontem pela candidata
Evelyn Matthei, deve-se não
apenas à popularidade do presidente Sebastián Piñera – de
32%, a mais baixa de um líder do

Executivo chileno em fim de
mandato–,mas tambémàssuas
ambições. Piñera deu pistas duranteacampanhadequepretende voltar à presidência em 2018.
Hoje, seria o principal nome da
direita e há pouca evidência de
que seu ânimo mudará no segundo turno.
“Ele fez de tudo para que nenhumoutrolíderganhasseespaço”, avaliou o analista político
Jorge Navarrete, economista ligado aos democratas-cristãos,
ala mais conservadora da Nova
Maioria, coalizão de Michelle
Bachelet. “(Piñera) não permi-

tiu que seus ministros fizessem
campanha para Matthei e ainda
declarou ter sido um erro votar
pelo ‘sim’ no plebiscito de
1998”, completou, referindo-se
à consulta popular em que o
“não” definiu o fim da ditadura
de Augusto Pinochet.
Acandidataconservadora–filha de Fernando Matthei, membro da junta militar de Pinochet
–, ficou célebre emum vídeo em
que defendia o boicote ao uísque escocês e ao presunto espanhol depois da prisão do ditador, em Londres, ação internacional liderada pelo juiz espa-

nhol Baltasar Garzón.
Matthei foi escolhida para
concorrer às pressas, em julho,
após o candidato eleito dias antesemumaprimária,PabloLongueira,desistirdaeleiçãoalegando sofrer de depressão. Ela era a
quartaopçãodacoalizãoecomeçou a buscar votos em março.
“Foi uma campanha curta, feita
em cima da hora. E só porque foi
curta acho que sobrevivi”, brincou Matthei ao votar ontem.
Embora tenha sido sua ministra do Trabalho, por indicação
dopartidoUniãoDemocrataIndependente, Piñera tem uma

ALEX IBANEZ/AFP PHOTO

Piñera. Líder teria ofendido
Matthei em gravação

longa rivalidade com ela. Em
1992,nocasoque ficouconhecido como “Piñeragate”, Matthei
divulgouumvídeoemque Piñera passava, com palavras de baixo calão, instruções de como
deixá-la em apuros durante entrevistas em temas como aborto. Matthei foi então suspensa
pelo partido.
“Piñera nunca fez nada para
ajudá-la. Seu objetivo é claro”,
disse o sociólogo Augusto Varas,daFundaçãoEquitas.Emrazão do isolamento dela, parte
dos militantes da direita admitiapreferiruma“derrotahonrosa” no primeiro turno do que
ummassacreemdezembro.Pesquisas apontam ampla vitória
de Bachelet (70% a 30%). / R.C.
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Esquerda não terá maioria para reformas
Se vencer no 2º turno, como apontam as pesquisas, bancada no Congresso será insuficiente para Bachelet cumprir suas promessas de campanha
RODRIGO CAVALHEIRO/ESTADAO

Rodrigo Cavalheiro
ENVIADO ESPECIAL / SANTIAGO

O movimento da ex-presidente Michelle Bachelet ampliou
sua presença na Câmara e no
Senado na eleição de ontem,
mas em número insuficiente
para aprovar todas as reformas que pretende. Uma mudança no sistema tributário é
possível com a maioria simples conseguida pela centroesquerda, mas, para tornar
grátis o ensino público e reformar a Constituição, caso
ela vença a eleição, Bachelet
precisará de votos dos adversários.
As primeiras projeções davam à esquerda 21 dos 40 senadores e 62 dos 120 deputados.
Paramudar osistema educacional,seriamnecessários68 deputados (que a esquerda poderia
alcançarcom apoio deindependentes) e 23 senadores. Para
criar uma nova Carta, que permitiria a reeleição, são necessários 80 deputados e 26 senadores (algo impossível sem o
apoio da direita).
Em uma eleição marcada pelos 40 anos do golpe militar que
derrubou o presidente socialista Salvador Allende, os dois
principais projetos, de Bachelet
e da conservadora Evelyn
Matthei, foram assumidos e defendidos pelas candidatas, sem
eufemismos,como de esquerda
e direita.
Ambas divergem sobre o tamanhodo Estado paradiminuir
a desigualdade e discordam sobre temas como saúde e criminalidade, principais preocupações dos chilenos, e a educação,
razãoprincipaldosprotestosestudantis que desde 2011 exigem
ensino universal gratuito.
● Apoio

legislativo
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parlamentares, 68 deputados
e 23 senadores, é o que Michelle
Bachelet precisará para aprovar
a reforma educacional que
pretende levar ao Chile ensino
público gratuito

Cinco líderes
estudantis são
eleitos deputados
● Pelo menos cinco líderes estu-

dantis garantiram vaga no Parlamento, um fenômeno inédito desde a volta da democracia no Chile. Eles concorreram como candidatos independentes ou ligados
ao Partido Comunista – grupo
que ingressou na coalizão de Bachelet desta vez, razão pelo qual
a histórica Concertação passou a
se chamar Nova Maioria.
Entre os comunistas está a
líder estudantil Camila Vallejo,
que, em 2011, como presidente
da Federação dos Estudantes do
Chile (FEC), tornou-se a face dos
protestos que incendiaram o país
e ganharam destaque mundial.
Entre os jovens líderes eleitos
está também Giorgio Jackson,
ex-presidente da Federação de
Estudantes da Universidade Católica, o mais votado em seu distrito, em uma região central de Santiago, Gabriel Boric, outro ex-presidente da FEC, e Karol Cariola,
secretária-geral da Juventude
Comunista. / R.C.

Saúde pública. Luiz Orellana e a falta de hospitais na periferia de Santiago; ‘Espero que com Bachelet mude algo’
“Bachelettem umprojetoousado, muito difícil de ser cumprido, o que pode causar uma
grande decepção. Algo parecido com o que aconteceu com
SebastiánPiñera”,afirma oanalista político Patricio Navia. “É
viável, mas arriscado.”
A ex-presidente promete um
ensinogratuito universalnoperíodo de seis anos, uma reforma
tributáriaqueacrescente 3 pontos porcentuais ao PIB, para
bancar as mudanças na educação, projeto que sofre oposição
dentro de seu próprio grupo, os
democratas-cristãos, os mais
conservadores entre seus aliados.
Durante a campanha presidencial, Matthei argumentou
que essas reformas são inviáveis porque comprometeriam
os investimentos. “Matthei
tem alguma razão sobre as em-

presas chilenas, que teriam menos liquidez com o aumento de
impostos de 20% para 25%. No
entanto, de nenhuma maneira
os investimentos externos seriam afetados, pois as novas taxas não incidiriam sobre eles”,
afirma o economista Luis
EduardoEscobar,dogrupoImaginaccion. “Ainda assim, há
muita margem para aumento
de imposto no Chile. Estamos
bem abaixo dos nossos vizinhos.”
Contraste. Em Santiago, mais

doqueemnenhum lugar, ocontraste social que monopolizou
os debates durante a campanha
é mais evidente em Cerro 18, o
que há de mais parecido com
uma favela na capital chilena.
Ao pé do morro, já no começo
da Cordilheira dos Andes, está
o bairro de Lo Barnechea, um

dos mais ricos da cidade.
Como no Cerro 18, dominado
RESULTADO PARCIAL* pelo
narcotráfico, não há nenhum posto de saúde, hospital
ou escola. Seus moradores des● Com 98,66% dos votos
cem para votar nos colégios da
apurados, Bachelet derrotou a
parte rica. “Espero que com Barival Matthei mas não garantiu
chelet mude algo. A saúde é um
vitória no 1º turno
desastre. Tive câncer na bexiga
eespereidoisanosporumaope46,69%
ração. Isso não é possível. Tive
de vender um carro para poder
bancar a cirurgia, pois o serviço
público não existe”, afirmou o
25,01%
pintor Luiz Orellana, que ganha
cerca de US$ 500 por semana
trabalhando para os “burgue10,96% ses”.
Questionado sobre a concentração da campanha presidencial nas melhorias sociais, um
Michelle
Evelyn M.Enríquez- dos votantes de Lo Banechea,
Bachelet Matthei Ominami
vestido com camisa polo e calças de grife, foi incisivo. “Não
*Última atualização à 0h30
existe isso de igualdade, é uma
FONTE: LA TERCERA

besteira. Nem no Chile, nem no
Brasil, nem em lugar nenhum.”
Ele preferiu não se identificar.
“Será o governo mais difícil
desde Salvador Allende”, afirmou ao Estado o analista e exministrodeBachelet, Francisco
Vidal, confiante em uma vitória
socialistanosegundoturno.Autoridades eleitorais informara
ontemque6,6milhõesdeeleitores votaram – entre 12 milhões
de habilitados. O comparecimento foi o pior da história em
nível presidencial, embora tenha sido a primeira eleição em
que o voto não era obrigatório.
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França promete a Israel
que endurecerá com Irã
Em Israel, Hollande é
elogiado por posição
firme em diálogo nuclear
e diz que Teerã não pode
ter armas atômicas

Netanyahu
intensifica pressão
contra acordo

Andrei Netto

● O primeiro-ministro de Israel,

CORRESPONDENTE / PARIS

Binyamin Netanyahu, intensificou
ontem sua campanha para convencer as potências mundiais a
endurecer os termos de uma proposta de acordo nuclear com o
Irã antes das negociações convocadas para esta semana em Genebra. Após reunião com o presi-

A três dias da retomada das negociaçõesparaumacordointernacional sobre o programa nuclear do Irã, o presidente da
França, François Hollande, garantiu ontem que seu governo
“não cederá” aos interesses iranianos. A declaração ganhou
ainda mais peso por terem sido
feitas em Jerusalém, etapa inicial de sua primeira viagem oficial a Israel.
De acordo com Hollande, Paris fará todo o necessário “para
garantir a segurança de Israel”.
O presidente francês chegou a
Jerusalém na manhã de ontem

Diplomacia. Peres (E) e Hollande: discurso afinado sobre programa nuclear iraniano
e se reuniu com o presidente de
Israel, Shimon Peres, e com o
primeiro-ministro, Binyamin
Netanyahu.
Questionadosobresuadisposição de impedir um acordo
com o Irã sem que haja amplas
garantias, o presidente francês
afirmou que a França não cede-

Teerã aponta caminho
para superar impasse
TEERÃ

O negociador-chefe do Irã e ministro das Relações Exteriores,
Mohamed Javad Zarif, voltou a
dizer ontem que o país tem o
direito de enriquecer urânio,
mas não insistiu, desta vez, que
os outros reconheçam esse direito.Asdeclaraçõesforamcon-

dente francês, François Hollande, o líder israelense condenou a
proposta, que será discutida em
uma terceira rodada de conversações entre seis potências mundiais e Teerã entre os dias 20 e
23, para aliviar as sanções econômicas contra o Irã caso o país
suspenda parte de seu programa
nuclear. “Espero que sejamos
capazes de persuadir nossos amigos durante esta semana e nos
dias que se seguem para obter
um acordo muito melhor”, disse
Netanyahu. / REUTERS

sideradasumaaparentetentativa de contornar um dos pontos
de impasse entre Teerã e as potências mundiais nas negociações que serão retomadas esta
semana em Genebra.
O Irã e o grupo P5+1 (EUA,
Rússia, China, Grã-Bretanha,
FrançaeAlemanha)estãopróximos de um acordo inicial para

rá a respeito da proliferação nuclear. “Enquanto nós não tivermosacertezadequeoIrãrenunciará às armas nucleares, nós
manteremos todas as nossas
exigências e as sanções”, disse.
O presidente francês garantiu que a seu governo buscará
um acordo, a partir de quarta-

feira, quando representantes
d0 grupo P5+1 (França, EUA,
China, Rússia, Grã-Bretanha e
Alemanha) e do Irã retomarão
as negociações. “Nós procuramos um acordo, nós queremos
um acordo. Preferimos a diplomacia a qualquer outra via”, garantiu Hollande.

conter o programa nuclear iraniano, segundo informaram no
fim de semana uma autoridade
de alto escalão do governo dos
EUA e o ministro das Relações
Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, aumentando as esperanças de um fim pacífico para a
discussão que já dura mais de
dez anos.
As conversações em Genebra, que começaram nos dias 7 e
8, pareciam estar perto de uma
solução, mas terminaram sem
acordo depois que a França insistiuemincluir, entreas condi-

ções para a continuação dos entendimentos, a interrupção das
obras do reator de Arak, capaz
de produzir plutônio, matériaprima para a bomba atômica.
Ontem, Zarif disse que está
confiante que um acordo possa
ser fechado esta semana, mas
advertiu que o progresso poderá ser revertido caso um “resultado satisfatório” não seja alcançado. “Queremos chegar a
um acordo e a um entendimento, mas é preciso que eles levantem as sanções”, afirmou o
chanceler. / AP

Opresidentetambémsecolocou como fiador da segurança
de Israel. “Eu sou seu amigo”,
afirmou Hollande em hebreu.
“Eu me inscrevo na linha histórica, na fidelidade, na coerência. E, uma vez mais, chego com
uma mensagem de apoio indefectível da França”, disse. “Nós
não admitiremos jamais que o
Irã possa ter uma arma nuclear,
porqueé umaameaçaàsegurança de Israel e a todo o mundo.”
Depois de Israel, Hollande visitará a Palestina e se encontrará com o presidente Mahmoud
Abbaspara demonstrara suposta firmeza da França também
sobre os assentamentos israelenses nos territórios ocupados. “Tenho grande esperança
nas negociações que vocês começaram com os palestinos”,
disse o francês ainda em Israel.
“Elas deverão resultar em uma
paz justa, sustentável e definitiva,queesvaziarátodas asreivindicações.” / COM REUTERS E AFP

● Jogo

duro

“Nós procuramos um
acordo, nós queremos um
acordo. Preferimos a
diplomacia a qualquer outra
via. Mas o acordo só será
possível se o Irã renunciar
definitivamente às armas
nuclear”
“Nós não admitiremos
jamais que o Irã possa ter
uma arma nuclear, porque é
uma ameaça à segurança de
Israel e a todo o mundo”
François Hollande
PRESIDENTE DA FRANÇA

“Preferimos qualquer
solução diplomática à
solução militar, mas as
belas palavras do Irã não
são suficientes, só se forem
acompanhadas de atos”
Shimon Peres
PRESIDENTE DE ISRAEL

