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Renata Tranches

O governo de Michelle Bache-
let, que assumiu em março, já
avançou em ambiciosas pro-
messas de campanha de im-
pacto para o Chile. Em favor
de Bachelet pesam sua alta po-
pularidade e o controle no
Congresso, com sua coalizão
Nova Maioria. Antes de com-
pletar cem dias, na quarta-fei-
ra, a presidente, que tem
maioria simples, conseguiu
aprovar na Câmara a reforma
tributária, que está agora em
discussão no Senado.

Considerada a mais simples
das reformas defendidas por Ba-
chelet, se aprovada, a nova polí-
tica tributária terá papel central
nos demais projetos da presi-
dente, já que prevê arrecadar
US$ 8,2 bilhões para investi-

mentos na educação e para re-
duzir a desigualdade no Chile.

Durante a campanha, a presi-
dente prometeu reformas no
país em três grandes temas –
além do tributário, da educação
e o constitucional. A cientista
política da Universidade do Chi-
le, María Francisca Quiroga,
avalia que a presidente e sua coa-
lizão avançaram significativa-
mente em sua meta para os cem
primeiros dias (mais informa-
ções nesta página), pavimentan-
do o caminho para as discus-
sões mais profundas que virão
com os temas polêmicos.

Entre eles, está o da reforma
da educação, assunto que causa
divisões até mesmo entre os
partidos da coalizão. A propos-
ta foi enviada em maio para o
Congresso e, apesar de nem ter
sido votada, já teve reação do

movimento estudantil, que foi
para as ruas demonstrar sua in-
satisfação com o projeto origi-
nal. María Francisca explica

que a proposta de Bachelet pre-
vê eliminar o lucro e tornar a
educação gratuita, com o Esta-
do assumindo o que hoje é pago

pelas famílias.
No entanto, segundo a cien-

tista política, o que os movimen-
tos estudantis querem – e bri-
gam nas ruas por isso – é que
haja uma transformação em to-
do o Estado para que ele assegu-
re os direitos sociais. “Uma rup-
tura com o modelo de Estado
subsidiário, que tem uma lógica
do período militar que ainda
predomina no Chile”, disse Ma-
ría Francisca.

Ainda mais complicada que a
reforma da educação, Bachelet
terá pela frente a ambiciosa pro-
posta de elaborar uma nova
Constituição para o país. Heran-
ça do regime militar, a Carta chi-
lena passou por reformas em
2005. No entanto, as alterações
que foram feitas na época, se-
gundo María Francisca, não fo-
ram suficientes. “Havia uma au-

sência de debate sobre as regras
do jogo, da democracia, do Esta-
do que queremos.”

Dificuldades. Se a reforma
constitucional for aprovada, o
país precisará ainda definir o
método pelo qual ela será feita,
se pelo Parlamento ou se por
uma Assembleia Constituinte.
De acordo com María Francis-
ca, não há consenso sequer den-
tro da Nova Maioria.

Defensora da segunda opção,
a cientista política afirma que
somente uma Assembleia Cons-
tituinte poderia incorporar dife-
rentes atores, fugindo de um de-
bate concentrado na elite políti-
ca do Chile. A discussão deve
adiar os planos da presidente.
“Esse tema deve continuar de
fora da agenda no segundo se-
mestre.”

Ao mesmo tempo em que avan-
ça em suas propostas, a presi-
dente Michelle Bachelet traz pa-
ra o debate temas considerados
tabus e quase intocáveis no Chi-
le pós-ditadura.

O principal deles é o aborto
terapêutico, para o qual a presi-
dente saiu em defesa em maio,
contrariando setores e partidos
mais conservadores no Chile. O
país sofre forte influência da
Igreja Católica e, durante várias
décadas, temas ligados à inter-
rupção da gravidez e controle
da natalidade são tabu.

Bachelet havia anunciado ini-

cialmente que deveria enviar,
no segundo semestre, um proje-
to de lei ao Congresso para des-
criminalizar o aborto terapêuti-
co em caso de risco de morte
para a mãe, estupro e feto com
problemas congênitos. Mas em
maio, disse estar disposta a ace-
lerar a discussão e pediu para
que se avancem as propostas já
apresentadas, mas que estão pa-
radas no Senado. “Abriu-se um
tipo de debate que não ocorria
havia 25 anos. Desde a volta da
democracia, o tema do aborto
terapêutico, que já foi permiti-
do nos anos 70, não era discuti-
do”, lembra a cientista política
María Francisca Quiroga.

Desde o fim da ditadura de Au-
gusto Pinochet, em 1990, as dis-
cussões sobre a regulamenta-
ção do aborto terapêutico nun-
ca converteram-se em avanços
no Congresso. / R.T.

Presidente quer
descriminalizar
aborto terapêutico

S ão 12,5 mil quilômetros de
Cuba à Coreia do Norte, mas
as afinidades encurtam as dis-

tâncias. Regidos por dinastias em
vias de extinção, os dois países tam-
bém têm em comum um pacto natu-
ral de Estados párias. Foi assim em
julho de 2013, quando o regime de
Raúl Castro resolveu ajudar os ir-
mãos norte-coreanos com um na-
vio carregado de surpresas. No ma-
nifesto do cargueiro Chong Chon
Gangconstava apenas açúcar. Quan-
do os fiscais no Canal do Panamá
foram checar, acharam bem mais.

Debaixo de mais de 200 mil sacos de
açúcar refinado cubano havia não dro-
gas, como imaginavam, mas um arse-
nal para alegrar qualquer ditador: dois
caças MiG desmontados, 15 motores
de avião, nove mísseis e duas platafor-
mas antiaéreas completas.

Os panamenhos apreenderam o na-
vio, prenderam a tripulação e reporta-
ram o contrabando à ONU, que desde
2006 veta o envio de armamentos pesa-
dos ao regime norte-coreano, que nu-
tre sonhos nucleares. Foi o início de
uma tortuosa dança diplomática, ao es-
tilo de Pyongyang e à moda bolivariana.

Na semana passada, Cingapura apre-
sentou queixa-crime contra uma com-
panhia de navegação local que teria
bancado a operação com um operador
panamenho. Todos aguardam a deci-
são do Conselho de Segurança da
ONU, que recebeu um relatório deta-
lhado sobre o caso, mas ainda não de-
terminou sanções aos dois países.

Se depender da complexa tradição
da corporação, onde China e Rússia,
aliadas de conveniência de Pyongyang,
têm poder de veto, o resultado da
maior apreensão de armas ilegais envia-
das para uma das piores tiranias do pla-

neta pode acabar em pizza habanera.
Desde cedo, vários países latino-

americanos trabalharam para garantir
exatamente isso. São os aliados do fale-
cido líder venezuelano Hugo Chávez,
que ergueram uma cerca companhei-
ra. Acusaram o Panamá, nação “lambe-
botas” dos gringos, de ingerência em
assuntos entre duas nações soberanas,
Cuba e Coreia do Norte.

Se não fosse criminosa, a versão se-
ria risível. Em primeiro lugar, os cuba-
nos jamais admitiram enviar armas,
apenas açúcar. Flagrados, disseram
que o material era obsoleto e se destina-
va à manutenção na Coreia do Norte,
para depois ser devolvido. Portanto,
ele estaria isento do boicote da ONU.

Balela. Segundo o comandante Bel-
sio González, diretor do Serviço Aero-
naval do Panamá, os caças russos, as-
sim como os motores, estavam em “ex-
celente” estado. O Panamá libertou
parte da tripulação do Chong Chon
Gang sob fiança de US$ 700 mil, mas
ainda mantém detidos três oficiais do
navio. No seu relatório anual, um pai-
nel de especialistas da ONU concluiu

que é a diplomacia norte-coreana
que articula envios clandestinos de
armas para Pyongyang por meio de
complexos artifícios financeiros. A
conexão com Havana faz parte do
embuste.

A ditadura asiática encobriu o ras-
tro da operação desastrosa. Trocou
seu embaixador em Havana e aba-
fou a história. Na bizantina política
norte-coreana, o diplomata era liga-
do ao poderoso Jang Song-thaek, ini-
migo mortal do novo líder supremo,
Kim Jong-un. Especula-se se que
ambos, Jang e o ex-embaixador, te-
nham sido executados.

Chama a atenção que a desventu-
ra do Chong Chon Gang começou
no Porto de Mariel, cuja reforma o
governo brasileiro banca para con-
solidar laços companheiros e dina-
mizar o comércio do país amigo. Ao
que parece, de olhos bem fechados.
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Em discussão no
Senado após ser
aprovada na
Câmara

Assinada em maio,
está em discussão
no Congresso

Projeto em discus-
são entre governo
e oposição

Presidente disse
que pretende apre-
sentar projeto, mas
pede que Parla-
mento discuta pro-
postas existentes

Conexão Havana-Pyongyang

Bachelet lidera mudanças após 100 dias no poder
Uma das principais promessas de campanha, reforma tributária foi aprovada no Chile; presidente tenta acumular capital político para temas difíceis

Como está

Arrecadar 3% do PIB
para financiar
mudanças sociais

Eliminação do lucro e
o Estado arcando com
os gastos

Uma nova Constitui-
ção que incorpore me-
canismos de democra-
cia direta

Regularizar o aborto
em casos de má-for-
mação fetal, risco pa-
ra a saúde da mulher
e gravidez que resulte
de estupro

Costumes em debate. Bachelet; conservadores resistem

O que prevê

Tema é tabu no Chile e
promessa de Bachelet de
apoio a iniciativas
parlamentares é criticada
pelos conservadores
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