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BELÉM, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2013

 socialista Michelle Bache-
let, 62, foi eleita ontem a 
nova presidente do Chile. 

Com 100% das urnas apuradas, a 
candidata da aliança de centro-
esquerda Nova Maioria (ex-Con-
certação) obteve 62,2% dos votos, 
contra 37,8% de Evelyn Matthei, 
da coalizão de direita Aliança. 
Será a segunda vez que a pedia-
tra Bachelet governará o país. A 
primeira foi entre 2006 e 2010. No 
Chile não há reeleição. 

Menos de uma hora e meia 
após a votação ter sido encerra-
da, às 19h20 no Chile (20h20 de 
Brasília), Matthei reconheceu a 
derrota. E chorou ao agradecer 
o apoio de seus eleitores. “Todo 
o país sabe que jamais procurei 
essa candidatura”, disse a ex-mi-
nistra do Trabalho. 

“O resultado é de minha exclu-
siva responsabilidade política.” 
Matthei felicitou Bachelet e dese-
jou que a socialista faça um bom 
governo. “Ninguém que ame real-
mente o Chile pode querer o con-
trário”, disse Evelyn Matthei. 

Assim como no primeiro tur-
no da disputa, a abstenção foi alta: 
53% dos 13,6 milhões de eleitores 
não foram às urnas na primei-
ra disputa presidencial no país 
com voto não obrigatório. Antes 
mesmo da divulgação dessa taxa, 
setores da direita já diziam que a 
vitória da socialista não seria legí-
tima devido ao baixo compareci-
mento nas urnas. 

“A legitimidade quem dá são 
as regras da democracia. E hoje 
as regras que temos são essas, é 
o voto voluntário”, disse Bachelet 
ao terminar de votar. 

BACHELET VENCE ELEIÇÃO 
ELEITORES DECIDEM PELO RETORNO DE CANDIDATA SOCIALISTA À PRESIDÊNCIA DO CHILE

A

 Ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet obteve 62,2% dos votos no segundo turno das eleições
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obter anistia
Agência quer dados 
em troca de benefício

Snowden poderá

Apresentadora de 
TV é assassinada

Autoridades da Agência Nacional 
de segurança dos EUA, a NSA, 
estão considerando conceder 
anistia ao ex-técnico Edward Sno-
wden, em troca da devolução dos 
milhares de documentos que o ex-
agente obteve na NSA. Snowden 
vazou documentos mostrando 
que a NSA espionava indivíduos, 
empresas e líderes de todo o 
mundo. Uma anistia seria um de-
senlace surpreendente para uma 
epopeia internacional que já dura 
seis meses. Seria especialmente 
inesperado para uma agência que 
passou meses advertindo que as 
revelações de Snowden amea-
çavam a segurança nacional. O 
funcionário da NSA responsável 
por avaliar os danos causados 
pelo vazamento de Snowden, 
Richard Ledgett, afi rmou à rede 
de TV americana CBS News que a 
ideia de conceder anistia continua 
controversa dentro da agência, 
que vem tentando preservar seus 
poderes de vigilância diante de 
críticas do Congresso dos EUA e 
líderes de outros países. “Minha 
opinião é que, sim, vale a pena 
conversarmos a respeito de uma 
anistia”, disse Ledgett, que está 
cotado para ser o novo chefe civil 
da NSA, em uma entrevista que 
foi ao ar ontem. “Eu precisaria de 
garantias de que o restante do 
material estaria seguro, e meu 
nível de exigência para essas 
garantias é muito alto. Teria de 
ser mais do que uma promessa 
dele”, acrescentou. Snowden está 
na Rússia, onde recebeu um asilo 
de um ano. Em junho, o Departa-
mento de Justiça dos EUA entrou 
com uma queixa crime acusando 
Snowden de roubo de propriedade 
do governo, comunicação não auto-
rizada de informação sobre a defesa 
nacional e “comunicação deliberada 
de informações sigilosas”.

Um grupo armado assassinou a 
tiros uma apresentadora de TV 
da cidade de Mossul, no norte do 
Iraque. Nures al Naimi, jornalista 
do canal via satélite Al Mosuliya, 
recebeu vários tiros perto de 
casa, em Mossul, capital da 
província de Ninawa. Os assas-
sinos fugiram. Este é o segundo 
atentado contra jornalistas em 
Mossul neste mês. Em outubro, 
outros dois jornalistas foram 
mortos na cidade. 

SANTIAGO
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Para Kirsten Sehnbruck, direto-
ra do Centre for New Development 
Thinking da Universidade do Chi-
le, a vitória de Michelle Bachelet 
era esperada porque “o Chile é um 
país de centro-esquerda”. 

“Em 2009, Sebastián Piñera, da 
direita, foi eleito porque Bachelet 
não fez um sucessor. Mas essa não 
é uma nação de direita, porque a 
direita chilena está parada no tem-
po, é pinochetista, está à direita da 
direita”, afirma ela à reportagem.

Agenda - A campanha de Ba-
chelet, que teve o slogan “Chile 

de todos”, se concentrou em três 
propostas de reformas: tributá-
ria, educacional e constitucional. 
Os protestos estudantis que to-
maram as ruas do país em 2011 
também levaram a socialista a 
prometer educação gratuita em 
seis anos, já que no Chile o ensino 
superior é 100% privado. 

“O grande desafio de Bachelet 
no início de seu segundo governo 
será administrar as expectativas. 
Ela agora tem uma agenda trans-
formadora ambiciosa e há muita 
demanda da população por mu-

danças”, diz à reportagem Claudio 
Reyes, da Flacso (Faculdade Lati-
no-americana de Ciências Sociais). 

A futura presidente do Chile terá 
maioria no Congresso, o que pode-
rá lhe garantir a aprovação de pro-
jetos de lei das reformas propostas. 

Antes de assumir a Presidên-
cia, em 2006, Bachelet foi ministra 
da Saúde e da Defesa. Foi presa e 
torturada durante a ditadura e se 
exilou na Austrália e na Alema-
nha Oriental. Até março deste 
ano comandou a ONU Mulheres, 
em Nova York.

GRANDE DESAFIO DO GOVERNO SERÁ ADMINISTRAR AS EXPECTATIVAS

EDITAISPapa: acusação
de ser marxista
não ofende 

Em entrevista concedida ao 
jornal italiano “La Stampa”, na se-
mana passada, o papa Francisco 
disse não se ofender com acusações 
de marxismo, mas afirmou que a atri-
buição é equivocada. O material foi 
publicado ontem, em Turin, véspera 
de o pontífice completar 77 anos - seu 
aniversário é amanhã. “A acusação de 
marxismo não me ofende, porque na 
vida conheci muitos marxistas bons 
como pessoa. A ideologia marxista, 
porém, está equivocada”, disse. 

A declaração vem em respos-
ta aos ataques da extrema direita 
americana, que o acusa de ser mar-
xista. Eles são contra as duras críti-
cas que o pontífice faz em relação 
ao capitalismo selvagem.


