
O mundo
é um lugar
perigoso
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A América Latina está a ferro e fogo, com protestos nas ruas
a desafiar alguns presidentes e processos eleitorais a ditar
o afastamento de outros — como pode acontecer nas presi-
denciais de amanhã na Argentina. Também no Uruguai pode
haver viragem política. De sobreaviso, Jair Bolsonaro terá

acionado o Ministério da Defesa do Brasil para vigiar possí-
veis contestações semelhantes às que incendiaram o Chile. A
Colômbia, pressionada pelo fluxo contínuo de venezuelanos,
ameaça fechar as fronteiras. E, no México, a violência dos
cartéis da droga mantém o país em suspenso.

O pequeno Uruguai é o único onde não se espera turbulência,
sobretudo por ter uma população envelhecida, diz Andrés Ma-
lamud. Para o investigador do Instituto de Ciências Sociais, em
Lisboa, a crise latino-americana decorre da "brecha aberta entre
as expectativas das pessoas e a sua concretização", diz. "Não
estão pior do que estavam, mas estão pior do que desejariam
estar. Estão frustradas." Frustração é o sentimento que continua
a mobilizar povos no Médio Oriente para ações de protesto. Ar-
gélia e Líbano são os últimos protagonistas de uma espécie de

segunda vida da "primavera árabe" e que já se fez sentir também
no Sudão e Iraque. Um pouco por todo o mundo, luta-se por
vidas mais desafogadas e governos mais responsáveis.
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Q EQUADOR

Combustíveis
acendem
luta indígena

Desde 3 de outubro, foram 11

dias de manifestações, depois
de o Presidente Lenín Moreno
ter decretado medidas econó-
micas da cartilha do FMI. A
maior revolta deveu-se à extin-
ção do subsídio aos combustí-
veis, com reflexo no preço dos

transportes públicos e dos bens
de primeira necessidade. A tra-
dição demonstra que este é o
elemento determinante para
desencadear a contestação in-

dígena. Juntaram-se movimen-
tos sindicais, liceais, universitá-
rios e feministas, que encheram
as ruas das principais cidades.
A resposta presidencial foi a
instituição do "estado de exce-
ção", abrindo caminho à inter-
venção das Forças Armadas.
Resultado: mortos, feridos e
detidos. Governo e indígenas
acabaram por sentar-se à mesa
das negociações, transmitida
pelas televisões. No fim, o sub-
sídio foi reposto.

Q CHILE

O TRAUMA DO REGRESSO DAS FORÇAS ARMADAS

O Estado de emergência na capital, Santiago, foi o passaporte para
que o Exército regressasse às ruas, num país marcado pela violência
da ditadura militar (1973-1990). O gatilho foi o aumento do preço dos
bilhetes de metro e pelo menos 18 pessoas morreram em consequência
dos embates entre os manifestantes e as forças de segurança, que
começaram há uma semana. A tensão subiu de tom, ao ponto de obrigar
o Presidente Sebastian Pinera a recuar em toda a linha. O país-exemplo
da América Latina foi engolido pela contestação.

Q ISRAEL

Um país
dividido sem
governo avista

Ganhas as eleições legislativas
de 17 de setembro, o primeiro-
-ministro de Israel, Benjamin
Netanyahu, não deixou esgotar
o prazo de que dispunha para
tentar formar governo e atirou
a toalha ao chão — pela segun-

da vez no ano, já que também
não conseguira formar governo
após vencer as eleições de 9 de
abril. Nas duas datas, garantir o

apoio de pelo menos 6l dos 120

deputados revelou-se uma difi-
culdade inédita para o israelita

que tem liderado o Executivo
durante mais tempo. A tarefa
está agora nas mãos de Benny
Gantz, líder da formação mais
votada mas com menos parcei-
ros de coligação naturais. Adi-
vinham-se, pois, as terceiras
eleições do ano.

Q HONG KONG

Pelo estatuto
que não
querem perder

O território chinês de Hong

Kong, que goza de estatuto es-

pecial, vive a maior crise polí-
tica desde a transferência de
soberania do Reino Unido para
China, em 1997. 0 povo está nas
ruas desde o início de junho,
em ações de protesto que não
dão mostras de abrandar. Esta

semana, Pequim desmentiu
uma notícia do "Financial Ti-
mes" de que estaria a conside-
rar substituir a chefe do Gover-
no de Hong Kong. Odiada pelos
manifestantes, por ter sido a
proponente de uma polémica
lei de extradição que desenca-
deou os protestos, o afastamen-
to de Carrie Lam é uma das
reivindicações dos manifestan-
tes. Outra é a eleição do chefe
de Governo (hoje votado por
um comité) por sufrágio direto
universal, para que o sucessor
de Lam não seja, como ela, um
braço do regime comunista no
território.



0 ARGENTINA

Nostalgia
peronista
marca eleições

Domingo será um dia calmo ou
calientel Até agora, a revolta
dos argentinos está contida, à

espera das eleições de amanhã.
Cansados da austeridade ado-
tada pelo Presidente Maurício
Macri, a sombra peronista de
Cristina Kirchner projeta-se
sobre o país através de Alber-
to Fernández, o renovador do

populismo no país. As estima-
tivas económicas para este ano
e para o próximo têm sido re-
petidamente revistas em baixa,
apontando para uma cada vez
maior desvalorização do peso.
O Produto Interno Bruto ar-
gentino deve regredir 2,9% este
ano — associado a uma reniten-
te inflação de mais de 37% — e

1,5% em 2020. As sondagens
apontam para uma vitória de

Fernández, que cresce ao pro-
meter respeitar as poupanças
dos eleitores, num país acossa-
do pela corrida ao dólar e cer-
cado pela pobreza de mais de
um terço da população.

@ BOLÍVIA

REVIRAVOLTA NA
CONTAGEM DOS VOTOS

84%
O país dividido e a surpresa
na contagem dos votos,
suspensa quando chegou a
84% — dando nova vitória
ao Presidente Evo Morales
—

, provocou uma violenta
manifestação na capital, La
Paz, na segunda-feira.
A situação não está resolvida
e a tensão pode regressar.

Q LÍBANO

"PRIMAVERA" TARDIA
EXIGE MUDANÇA DE REGIME

Por estes dias, os bancos
libaneses estão de portas
fechadas, esperando que o país
recupere alguma estabilidade.
Nas ruas, há protestos
espoletados por dificuldades
económicas e dedos apontados
à classe política, acusada de

saquear recursos de um Estado
fortemente endividado para
ganho pessoal. Esta semana, o
Governo anunciou um pacote de
reformas que inclui a redução
para metade dos salários dos
ministros. Numa espécie de "primavera árabe" tardia, os libaneses

recuperam o famoso slogan que, em 2011, ajudou a derrubar ditadores
e pedem "a queda do regime". O Líbano é um xadrez étnico-religioso
complexo: cristãos e muçulmanos elegem igual número de deputados
e os titulares dos principais cargos políticos são oriundos de diferentes
confissões: o Presidente é cristão maronita, o primeiro-ministro
muçulmano sunita e o presidente do Parlamento um xiita. Em contexto
de instabilidade como a que se vive, o sectarismo pode atiçar rivalidades.

(!) ARGÉLIA

"Sexta-feirar"
até que a elite
deixe o poder

Os argelinos estão nas ruas há
35 sextas-feiras consecutivas e
até inventaram um termo para
descrever essa forma festiva e

pacífica de contestar o Gover-
no: "sexta-feirar". Já consegui-
ram que o líder dos últimos 20
anos, Abdelaziz Bouteflika, dei-
xasse o poder, mas exigem que
toda a elite que o rodeava saia
também. Com eleições presi-
denciais a 12 de dezembro, as
ruas gritam: "Não vamos votar"
e "Não nos calaremos".


