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EstádiodaCopa
América é símbolo
deescândalos

Clãéacusadodecomprarterrasusando ‘laranja’
Opositores e chavistas denunciam enriquecimento repentino de parentes do presidente

INTERNACIONAL

NoestilodeChávez, famíliade
líderconcentrapoderemBarinas

VENEZUELA
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Emmeio a denúncias, pai, irmãos e até a mãe do presidente ocupam osmais importantes espaços políticos no Estado

●●●EmBarinas, o Estádio Agustín
Tovar de la Carolina é tido pela
oposição como umdos principais
símbolos do esquema de corrup-
ção do governo. “Irregularidades
na reforma do estádio é amais
grave acusação contra Argenis,
irmão do presidente”, afirmou o
opositor Rafael Simón Jiménez.
Argenis presidiu o comitê organi-
zador da Copa América de fute-
bol de 2007, e teve sua gestão
posta sob suspeita em razão, prin-
cipalmente do alto custo da refor-
ma do “La Carolina”.
A obra, que recebeu financia-

mento público, foi sede de uma
das partidas da copa (à tarde,
porque o sistema de iluminação
não estava pronto), mas até hoje
não foi concluída.
Umdecreto de “emergência

esportiva” permitiu entregar sem
licitação a responsabilidade do
projeto à empresa Procica, que
se beneficiou do contrato de US$
19milhões. Após um ano de tra-
balho, o custo da obra foi revisto
para US$ 61milhões. A oposição
estimou o superfaturamento em
40%– cálculo feito com base na
obra do Estádio Monumental de
Maturín, o maior construído para
a copa, ao custo de US$ 70mi-
lhões. ● R.M.

CARACAS

Nos últimosmeses, a família
do presidente Hugo Chávez
temsidoalvodeumasériede
denúncias. “Essas acusa-
ções têm credibilidade por-
que não foram feitas apenas
pela oposição, mas também
por funcionários do governo
que apóiamou já apoiaramo
presidente”, afirmouohisto-
riadorManuel Caballero. “O
mais escandaloso de tudo é
queogovernoestátirandodi-
nheirodoscofrespúblicospa-
ra criar uma ilusão de poder
regional emBarinas.”
Emmarço,WilmerAzuaje
–deputadoeleitopelochavis-
mo–acusouafamíliado líder
venezuelanodeterusadoum
testa-de-ferro para comprar
a Fazenda LaMalagueña, de

581.961 hectares, em setembro
de 2006. O uso de um “laranja”
seria justificadopela impossibi-
lidadedea famíliaChávezexpli-
car a origem do dinheiro usado
no negócio. O testa-de-ferro foi
identificado por Azuaje como
Néstor Izarra, funcionário da
FazendaLaChavera,proprieda-
dedopaidopresidente.Osprin-
cipais alvos das denúncias são
os irmãos do presidente Arge-
nis eNarcisoChávez.
“A família pagou 800 mi-
lhões de bolívares (cerca de
US$ 400 mil) pela proprieda-
de”, afirmou Azuaje. Segundo
ele, um sinal evidente de que as
terras são da família presiden-
cial é a ótima conservação das
estradas públicas que as ro-
deiam.“Enquantoemoutroslu-
garesas estradas não são asfal-
tadas, as vias que conduzem às

fazendas de Argenis parecem
as avenidas deMônaco, por on-
de passam os reis”, disse.
Para Azuaje, uma providên-
cia deve ser tomada imediata-
mente pelo governo federal.

“Pedimos ao chefe de Estado
que tomeuma atitude porque é
impossívelque, comtodooapa-
relhodainteligênciavenezuela-
na, ele não saiba o que seus ir-
mãosfazem”,afirmou. “Chávez

temdemostrarseucompromis-
so com a a ‘revolução’ e fazer
algo.” Em 2001, Antonio Basti-
das, outro deputado de Bari-
nas, também acusou a família
de ter comprado algumas de
suasfazendasusandotestas-de-
ferro. Outras denúncias envol-
vendoArgenis foram feitas du-
rante a Copa América de fute-
bol – da qual ele foi presidente
docomitêorganizador–, dispu-
tada em 2007 na Venezuela
(leia box). O opositor Rafael Si-
món Jiménez disse que quando
as denúncias iniciais foram fei-
tas, Chávez era muito popular
e, por isso, as investigações não
foram conduzidas de maneira
adequada. “Agora que sua po-
pularidade caiu, veremos o que
ocorrerá porque as acusações
são muitas e estão bem funda-
mentadas.” ● R.M.

Renata Miranda
ENVIADA ESPECIAL
CARACAS

Reinando soberano no Palácio
Miraflores,emCaracas, lançan-
domãodeinstrumentosquelhe
permitem governar por decre-
to, com100%decontroledoLe-
gislativo e um Judiciário total-
mente dócil, o presidente vene-
zuelano,HugoChávez,vemtra-
balhando também para am-
pliara influênciapolíticadesua
família.OclãChávezvemconso-
lidando seu domínio principal-
mente em Barinas, Estado do
sudoeste do país – em meio a
insistentes denúncias, por par-
tedeopositores,decorrupçãoe
abuso de poder.
“O que existe em Barinas é
uma falsa revolução”, afirmou
ao Estado o deputado Wilmer
Azuaje, autor de várias acusa-
ções – que vão de superfatura-
mento de obras à prática do ne-
potismo (mais informações nesta
página)–contraafamíliadopre-
sidente.“Lá,nãoéo‘impérioian-
que’ deGeorgeW.Bushque rei-
na, mas sim o império da dinas-
tiaChávez.”
O historiador venezuelano
Manuel Caballero afirma que o
poder da família presidencial
emBarinasestá“foradocontro-
le”. “Quando os Chávez chega-
ramaogoverno, tivemosoinício
de um processo de concentra-
ção de poder e centralização da
economianoEstado”, diz.
OclãChávezcomeçouaapos-
sar-sedeBarinasem1998,quan-
do o pai do presidente, Hugo de
Los Reyes, foi eleito governa-
dor. “El Maestro” – como é co-
nhecido– foi reeleito sobo lema:
“O que um pai pode pedir a um
filho que ele não lhe dê?” Uma
das primeiras medidas do pa-
triarcafoicriarocargodesecre-
tário de Estado – posição que
nãoexiste emnenhumoutro or-

ganogramaestadual–enomear
seu filhoArgenis para ocupá-lo.
Háalgunsanos,ogovernadorso-
freuumenfarteeescolheuArge-
nis para substituí-lo.
Paramuitos analistas, ele é o
escolhidodopaísparasucedê-lo
no governo, apesar de o presi-
dente apoiar a candidatura de
outrode seus cinco irmãospara
as eleições regionais de novem-
bro:AdánChávez,queatéomês
passado eraministro daEduca-
ção, e omais velho dos irmãos.
Adanfoiafastadodogabinete
porChávezsobajustificativade
queelesededicariaintegralmen-
teàsatividadesdoPartidoSocia-
lista Unido da Venezuela
(PSUV).Ainscriçãodoex-minis-
tro como pré-candidato ao go-
verno de Barinas, no dia 13, fez
com que militantes chavistas
protestassem contra a imposi-
ção.MuitosdelesqueremArge-
nis nesseposto.
“Háumabrigana famíliapela
sucessão em Barinas”, disse
Azuaje,quetambémépré-candi-
datodaoposiçãoaogoverno. “A
mãe,ElenaFrías,eopaidopresi-
dente querem Argenis como
candidato, mas Chávez apóia
Adán porque ele se submeterá
mais aos seus caprichos.”
Já o ex-deputado Rafael Si-
mónJiménezafirmaqueaesco-
lha do presidente tem como ba-
se a afinidade. “Adán é o irmão
favorito de Chávez e é por isso
que ele resolveu apoiar a candi-
datura dele”, disse Simón, que
estudou com o presidente e
AdánnoLiceuO’Leary,emBari-
nas.Oex-deputadocontribuina
formaçãodomovimento boliva-

riano durante os primeiros
anos do chavismo,mas, desi-
ludido com a “revolução” de-
fendida por Chávez, afastou-
sedovelhoamigoepassoupa-
ra a oposição.
Chávez tem outros dois ir-
mãos envolvidos na política
de Barinas: Aníbal, prefeito
de Sabaneta – cidade onde
Chávez nasceu –, e Narciso,
que vai disputar no segundo
semestreaprefeituradeBolí-
var,outroimportantemunicí-
pio doEstado.
Dos cinco irmãos do presi-
dente, o único que optou por
não seguir uma carreira na
política foi Adeliz – ele prefe-
re ser banqueiro. É ele quem
comanda a Sofitasa-Barinas,
entidadefinanceiraqueseen-
carregadopagamentodefun-
cionários públicos do gover-
node seupai e irmãos.
A mãe, dona Elena, tam-
bém exerce papel importan-
te na manutenção do poder
da família. Paramuitos, é ela
“quem veste as calças” e co-
manda o clã chavista. Há es-
peculação de que ela poderia
assumir a candidatura aogo-
verno para pôr fim à disputa
entreArgenis eAdán.
De origem humilde, a ma-
triarcamudoucompletamen-
teo estilo devidadesdequeo
marido assumiu o governo:
fez cirurgias plásticas, mu-
dou o guarda-roupa e assu-
miu uma atitude de constan-
te ostentação – em Barinas,
dizem que a primeira-dama
temanéisdeouro“aténosde-
dos dos pés”. ●

‘LACAROLINA’–Desviode fundos

ARGENIS–Maioriadedenúncias temcomoalvoo irmãodopresidente
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