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Primárias argentinas revelam força de
Macri

As eleições primárias legislativas da Argentina, realizadas no último domingo, sinalizaram um maior apoio
ao programa de reformas do Mauricio Macri, depois que a coalização Mudemos, do presidente argentino,
venceu em áreas dominadas historicamente pelo peronismo, hoje representado pela expresidente Cristina
Kirchner. Nestas eleições, são renovados em dois turnos 127 dos 257 assentos na Câmara dos Deputados, e
24 vagas para o Senado, equivalente a um terço do total.

Com mais de 95% dos votos das primárias computados, a aliança de Macri deve ganhar 12 assentos na
Câmara em outubro, totalizando 104 vagas e garantindo a maioria na Casa, de acordo com cálculos da
consultoria Teneo Intelligence, divulgados pela Bloomberg. Pela mesma conta, no Senado, o Mudemos deverá
obter sete das 24 vagas.

Os candidatos da agremiação liderada por Macri venceram nas províncias de Córdoba, Entre Rios, La
Pampa, San Luis e Santa Cruz, tradicionais redutos peronistas. Na província de Buenos Aires, o maior e mais
importante colégio eleitoral da Argentina, com 38% dos eleitores, o resultado, até ontem, ainda não era
conclusivo. Havia um empate técnico na disputa pela vaga de senador entre Cristina Kirchner e o candidato do
Mudemos, Estaban Bullrich, com uma leve vantagem para este último. Em terceiro lugar, aparecia Sergio
Massa, ex-chefe de gabinete de Cristina, mas que hoje se aproximou de Macri.

Se o empate técnico em Buenos Aires não permite falar de uma vitória de um lado ou outro, no plano
nacional o desempenho do Mudemos mostrou uma nítida melhora da confiança da população na política
reformista de Macri. Sua coalizão obteve cerca de 36% dos votos em nível nacional e venceu em 11 distritos,
contra três nas primárias de 2015. Estas eleições são vistas como uma prévia das eleições legislativas gerais,
marcadas para 22 de outubro. Se o resultado se repetir daqui a dois meses, crescem as chances de Macri ser
reeleito em 2019 e aumentar seu poder de barganha com os governadores peronistas, no sentido de aprovar
medidas necessárias.

As reformas econômicas implementadas por Macri desde que chegou à Casa Rosada, há um ano e meio,
vão na direção correta. Se o resultado de domingo passado for confirmado em outubro, será um sinal de que o
eleitor argentino compreendeu a importância de enfrentar os problemas estruturais da economia, para poder
crescer de forma sustentável e duradoura. Tratam-se, portanto, de mudanças incontornáveis e, nesse sentido,
se assemelham às reformas em discussão no Congresso brasileiro, igualmente inadiáveis.
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