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Notícia anterior Próxima notícia

Maduro adere ao clube dos ditadores
Afraude na eleição para formação de uma Assembleia Nacional Constituinte (ANC) na Venezuela, realizada

no último domingo, fica cada vez mais evidente. De acordo com Antonio Mugica, diretor-executivo da
Smartmatic, a empresa contratada pelo governo de Nicolás Maduro para prover a tecnologia eleitoral ao país,
“a votação para Constituinte foi manipulada” em pelo menos um milhão de votos.

A informação ofuscou a titulação dos 545 deputados constituintes, que começam a trabalhar hoje numa
nova Constituição, para dar poderes ilimitados ao presidente venezuelano. A denúncia também evidencia a
preocupação do regime em destruir de vez as instituições republicanas, calando a voz da oposição, que detém
a maioria na Assembleia Nacional (AN), anulada na prática com a instalação da ANC.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, classificou a votação como
“a maior fraude eleitoral na história da América Latina em termos percentuais e em milhões de votos”. Vários
governos, entre eles Brasil, EUA, União Europeia, e instituições e ONGs, como Mercosul, ONU e Anistia
Internacional também rechaçaram a Constituinte e denunciaram novos atos de repressão.

No dia de votação, as forças policiais reagiram com violência contra os manifestantes, e pelo menos 15
pessoas foram mortas. Além disso, o regime arbitrariamente determinou a volta à prisão dos líderes
oposicionistas Leopoldo López e Antonio Ledezma, que estavam em prisão domiciliar, por suposto risco de fuga
e descumprimento dos termos do benefício.

Até a instalação da Constituinte, a AN era a única instância de poder não controlada por Maduro e seus
aliados. No fim de março, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), aliado do governo, tentou intervir na AN e foi
rechaçado pela reação da população, dando início à atual onda de protestos. Agora, cria-se uma ANC formada
por militantes chavistas, inclusive a mulher e o filho de Maduro, com poder sobre as demais instituições.

Com a ditadura plenamente instalada, a Venezuela mergulha de vez num período mais obscuro de sua vida
civil e política, acrescentando infortúnio ao desmantelo econômico e ao caos social. Os EUA e outros países
estudam boicotes e sanções, mas é preciso cautela para não piorar as já péssimas condições de vida da
população.

Não à toa, a Venezuela se tornou hoje ponto de origem de uma desesperada diáspora de refugiados que
busca escapar à pior crise humanitária da história do país, espalhando-se pelas nações vizinhas, como o Brasil
e a Colômbia. Maduro se transformou num ditador e agora anda na mesma companhia do sírio Bashar al-
Assad, do turco Recep Tayyip Erdogan e dos irmãos Castro, cujo modelo de repressão é seguido à risca por
Caracas.
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