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Internacional Ultimato
Ocidente pressiona
Putin a encerrar crise
na Ucrânia. Pág. A10

Soberania

O relógio da fachada do
Legislativo bolivia-
no, em La Paz, pas-

soua girar nosentido anti-ho-
rário. Esta semana, os pontei-
ros passaram a girar para a es-
querda como símbolo revolu-
cionário. A ideia do presiden-
te Evo Morales causou críti-
cas, piadas e ameaça aprofun-
dar a polarização no país.

O chanceler, David Cho-
quehuanca, indígena aimara,
como Evo, batizou a iniciati-
vade “Relógio doSul”. Ele dis-
se que a ideia é conscientizar
os cidadãos de que a Bolívia é
um país do Sul, não do Norte.
Por isso, a forma de registrar
o tempo deve ser diferente,
igual ao solstício e ao equinó-
cio em ambos os hemisférios.
Segundo Choquehuanca. a
iniciativa busca revalorizar a
cultura local.

O relógio do Legislativo,
na Praça Murillo, foi mudado

à meia-noite de quarta-feira,
quando começou o solstício
de inverno. Números arábi-
cos foram pintados sobre os
romanos.

A prefeitura de La Paz, go-
vernada pela oposição, quali-
ficou a mudança de um aten-
tado ao patrimônio históri-
co. O líder opositor Samuel
DoriaMedina disse que o “Re-
lógio do Sul” é um sinal de
que “as coisas estão andando
para trás na Bolívia”. / AP

CARACAS

O presidente da Venezuela, Ni-
colás Maduro, reagiu na madru-
gada de ontem às críticas que
vem sofrendo desde que seu go-
verno e seu partido, o Partido
Socialista Unido da Venezuela
(PSUV) puniram membros do
chavismo que criticaram sua ad-
ministração.

O presidente voltou a criticar
o que chama de “esquerda tres-
loucada” e exigiu “lealdade má-
xima de todos os dirigentes da
revolução”, em uma crítica dire-

ta ao ex-ministro do Planeja-
mento Jorge Giordani. “Não há
nenhuma justificativa para os
ministros divulgarem cartas pa-
ra destruir a revolução, para jus-
tificarem suas culpas e seus er-
ros. Exijo lealdade de todos os
dirigentes da revolução”, afir-
mou o presidente, em ato parti-
dário em Maracay.

Mais cedo, o presidente da As-
sembleia Nacional, Diosdado
Cabello, defendeu Maduro.
“Em vez de gastarem energia

criticando a direita, criticam o
companheiro Maduro. Isso não
é leal. Isso não é companheiris-
mo. Isso não é humanismo”, dis-
se. “Por acaso a crítica é mais
importante do que a lealdade?
Bom, eu acredito que não.”

Na semana passada, Maduro
demitiu Giordani, ideólogo do
controle de câmbio do país. Em
seguida, Giordani divulgou
uma carta acusando o presiden-
te de não ter liderança e de ce-
der às pressões do setor priva-

do. Na quarta-feira, Héctor
Navarro, outro chavista liga-
do a Hugo Chávez – que foi
ministro da educação e de
Energia – foi afastado da dire-
ção do PSUV após defender
Giordani. A disputa aberta
ocorre a um mês da realiza-
ção do terceiro congresso do
partido.

Ontem, depois das declara-
ções de Maduro, Rafael Isea,
ministro das Finanças no go-
verno de Chávez, também se
juntou ao grupo de críticos
de Maduro e disse que consi-
dera um “erro gravíssimo” a
forma como são tratados os
que não concordam com as
posições e abordagens do
presidente.

“Não se deve confundir a
crítica com conspiração.
Nem lealdade com submis-
são”, escreveu Isea em sua
conta no Twitter. O ex-minis-
tro também declarou seu
apoio tanto a Giordani quan-
to a Navarro.

“Acredito que a melhor for-
ma de enfrentar os proble-
mas é reconhecendo os er-
ros, corrigindo o que for ne-
cessário e convocando a uni-
dade do partido e do governo
para liderar o processo de
transformação necessário
nessa complexa etapa da re-
volução.” / AP, AFP e REUTERS

Depois de ataques, Maduro reage
e exige lealdade de chavistas

● A Suprema Corte dos Estados
Unidos considerou ontem incons-
titucional a lei do Estado de Mas-
sachusetts que determinava uma
distância mínima de dez metros
dos manifestantes antiaborto das
clínicas que conduzem esse pro-
cedimento.

Por unanimidade, os juízes en-
tenderam que ela violava a liber-
dade de expressão – garantida
pela Primeira Emenda da Consti-
tuição americana. O pedido foi
apresentado por militantes con-
trários ao aborto.

No entanto, parte dos juízes
entendeu que as cidades e Esta-
dos têm o direito de manter uma
zona de segurança para as clíni-
cas médicas e pacientes.

O presidente da Corte, John
Roberts Jr., citou que há leis
aprovadas que permitem estabe-
lecer uma área restrita de 4,5
metros. Em 1994, médicos que
trabalhavam em clínicas de abor-
to foram assassinados em Massa-
chusetts. / NYT

Sob críticas de rivais, Bachelet reitera
respaldo a aborto em caso de risco
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Cai lei que cria zona
de segurança em
clínicas nos EUA

RELÓGIO NA BOLÍVIA
GIRA AO CONTRÁRIO
Ideia é mostrar o resgate da identidade do país

É o montante que o governo
chileno anunciou que
repassará para a educação
no país; aporte deve ajudar
a impulsionar reforma
prometida por Michelle
Bachelet

Reforma. Bachelet em Santiago; presidente, que completou cem dias no cargo, tenta cumprir as promessas de campanha de mudar Constituição

Mudanças. Em entrevista a jornal espanhol, presidente do Chile diz que seu governo avalia qual das propostas do Congresso que
descriminaliza o aborto terapêutico apoiará; promessa de campanha, o tema é polêmico e, segundo líder opositor, divide os chilenos

Apoio. Cabello e Maduro (D); em defesa do presidente

US$ 36
milhões

Após outro ex-ministro
contestar posições do
governo, presidente volta
a se queixar do que chama
de ‘esquerda tresloucada’
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SANTIAGO

A presidente do Chile, Michel-
le Bachelet, afirmou ontem
que um projeto para descrimi-
nalizar o aborto terapêutico
– quando a mãe corre risco de
morrer – será apresentado
até o fim do ano. Em entrevis-
ta ao jornal espanhol El País,
ela disse que seu governo ava-
lia as diversas propostas já
existentes no Congresso pa-
ra escolher uma para apoiar.

O maior partido de oposição
chileno, a União Democrática
Independente (UDI), criticou
as declarações de Bachelet. Se-
gundo seu presidente, Ernesto
Silva, elas dividem o país.

“Como a imensa maioria dos
chilenos, somos partidários da
defesa da vida. Por isso, lamen-
tamos que a presidente, quan-
do estamos discutindo temas

que requerem muita união, refi-
ra-se a um assunto que divide
os chilenos e afeta algo tão fun-
damental como a vida”, decla-
rou ao jornal La Tercera.

Na sociedade conservadora
chilena, o aborto é considera-
do crime em qualquer circuns-
tância. Logo após assumir, em
março, a presidente prometeu
apresentar um projeto de lei
que o descriminalizasse em ca-
so de risco de morte para a
mãe, estupro ou feto com pro-
blemas congênitos. Depois,
Bachelet disse que para acele-
rar o processo seu governo es-
colheria uma entre as várias
propostas já em tramitação no
Congresso para apoiar, o que
ela reiterou ontem.

Questionada sobre quando
seu governo fará isso, ela disse
que “antes do fim do ano”. “Pro-
vavelmente, nos últimos meses

do segundo semestre”, esclare-
ceu. A discussão sobre o tema
foi uma promessa de campanha
de Bachelet.

O aborto terapêutico era per-
mitido no país nos anos 70, mas
foi banido após o golpe militar
de 1973. Para a cientista política
da Universidade do Chile María
Francisca Quiroga, o país mu-
dou desde a volta à democracia
e tem agora uma oportunidade
de discutir questões tabus, co-
mo esse. “A partir dos movimen-
tos sociais, a classe política no
Chile teve de instalar uma dis-
cussão sobre temas que antes
não se falava por seu próprio
mérito”, disse, em entrevista re-
cente ao Estado.

A questão, porém, tem se fir-
mado como a primeira grande
polêmica do segundo mandato
de Bachelet e provoca divergên-
cias até mesmo na coalizão go-

vernista Nova Maioria, já que o
partido Democracia Cristã
(DC) o vê com ceticismo.

Além de criticar as declara-
ções, Silva cobrou do DC uma
posição clara sobre o aborto te-
rapêutico, uma vez que já votou
contra a medida no passado.
“Esperamos que tanto em maté-
ria educacional quanto de res-
peito à vida, (DC) não fique ape-
nas em um lindo discurso, mas
aja com as convicções do parti-
do”, ressaltou o político.

Na terça-feira, em visita à
França, a presidente do Senado
chileno, Isabel Allende, decla-
rou que trabalhará para que o
Congresso aprove uma lei que
permita o aborto terapêutico
no Chile. Segundo ela, a socieda-
de em seu país alcançou a “ma-
turidade necessária para deba-
ter democraticamente” o tema,
definido pela senadora “essen-

cial para os direitos da mulher”.

Educação. Em uma outra pro-
messa de campanha que tam-
bém causa controvérsia no iní-
cio do mandato de Bachelet –
que completou cem dias no dia
18 –, a presidente deu impulso à
sua reforma da educação ao
anunciar o aporte de US$ 36 mi-
lhões para a área. O anúncio foi
feito um dia depois de associa-
ções de professores e dirigen-
tes estudantis criticarem a re-
forma apresentada pelo gover-
no ao Congresso, que prevê a
eliminação do lucro e o paga-
mento compartilhado das esco-
las particulares subvencionado
pelo Estado. Os movimentos es-
tudantis, no entanto, reivindi-
cam uma transformação total,
com o Estado fornecendo ensi-
no público de qualidade. Segun-
do a presidente, os recursos

anunciados, que serão entre-
gues a partir de julho, serão pro-
venientes do Fundo de Apoio à
Educação Municipal e não da re-
forma tributária, atualmente
em trâmite no Legislativo.

As mudanças do sistema tri-
butário, também prometidas
por Bachelet, foram o projeto
do governo que até agora mais
avançou. Depois de aprovado
na Câmara, ele está em discus-
são no Senado. O principal obje-
tivo dessa reforma, segundo Ba-
chelet, é destinar 3% do PIB pa-
ra financiar mudanças sociais,
entre elas, a educação.

Na entrevista a El País, Bache-
let disse esperar que a reforma
tributária seja concluída o mais
rápido possível, para dar conti-
nuidade à da educação. “Espera-
mos ter um novo marco legal
até o fim de 2015.” / RENATA
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