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Brexit castiga grandes partidos britânicos e dá força a
eurocéticos

MENU Notícias

Guillermo Ximenis

Londres, 22 mai (EFE).- A estagnação do processo de saída do Reino Unido

da União Europeia (UE) ameaça castigar os dois principais partidos do país,

Conservador e Trabalhista, nas eleições desta semana para o Parlamento

Europeu, nas quais, segundo as últimas pesquisas, o vencedor será o

ultranacionalista Partido do Brexit.

O governo conservador da primeira-ministra Theresa May tentou evitar até o

último momento a realização do pleito no Reino Unido, mas a impossibilidade

de ratificar a tempo o acordo de saída da UE na Câmara dos Comuns forçou o

país a participar.

Ouvir

22/05/2019 20h30

INTERNACIONAL

CONTA UOL

https://www.uol.com.br/
https://www.efe.com/efe/brasil/3
http://noticias.uol.com.br/internacional/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG4OfksTnXIHZFozHtwe2q4L4Bv6HjftUz4LSzoUJ2tkeEAEg0o_GHmC7jqCD0AqgAZf19dIDyAEDqQKJhoYRWz21PuACAKgDAcgDCKoErgJP0P7nvq81U1PmxDGB2vlYBJMy7oKQJCfXpm-Yynd9PfS7t_GHN6-xpJPVG7kbKzE4pd337qH-2Sb9MUPXpoX89ZycJT5CeURJEPrF-YEdOeJ6pEDvgomAqFwWYDfe0Lw99mErzNaHvBNcLEWd-hagnkZsFuNY0QU0vmAGzV-Zwg2E3BEy7EErSBmeFD9kHHwzQIYZ0jfhlOT7nij1ORMA3-6TVpWhcjxFD6wPsYuQL4DD7MBESxdG9wdYj7kL4t_8CnFanXYCSy62Qm8cYH_1cHZFw_ump4Pl4faoZMcaoza-pqnYg97z2N10y-GnNEXMMXWwk0Azs5qqgNnj-uMUooKZqvEdZusDARz9BO9jvP5gclYztVDv1iGaQhBqjQ5rcyjatlmIs-rDP2mhSOAEAaAGA4AH0YqKLagHjs4bqAfVyRuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAeg1huoB6a-G6gH7NUb2AcB0ggJCIDhgBAQARgNsQn8KmFc00MGNIAKA9gTDA&ae=1&num=1&sig=AOD64_1P74oBke7qAHFYiKHsQ4n_41D8qw&client=ca-pub-6330791094260149&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D339493039560%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.oliverstravels.com/%3Fgclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIgerJ-fez4gIVjOPtCh22lQBvEAEYASAAEgKIA_D_BwE


5/24/2019 Brexit castiga grandes partidos britânicos e dá força a eurocéticos - 22/05/2019 - UOL Notícias

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2019/05/22/brexit-castiga-grandes-partidos-britanicos-e-da-forca-a-euroceticos.htm 2/10

As eleições, que começarão nesta quinta-feira em alguns países - entre eles o

próprio Reino Unido - e terminarão no domingo, são interpretadas por alguns

analistas como uma repetição do referendo de 2016, nas quais os britânicos

tenderão a deixar de lado as questões domésticas e decidirão o voto em

função da vontade de sair ou permanecer no bloco comunitário.

O partido de May encara muitas queixas dos eleitores por não ter tornado

realidade o resultado do referendo de três anos atrás e corre o risco de ficar

relegado à quarta ou à quinta posição no pleito europeu, com cerca de 10%

dos votos, segundo uma pesquisa do instituto YouGov divulgada

recentemente.

A nova legenda de Nigel Farage, ex-líder do eurocético Partido pela

Independência do Reino Unido (UKIP), pode obter, por outro lado, 34% de

apoio nas urnas.

"O Partido do Brexit estará à frente da onda de sentimento contrário à União

Europeia, que aumentou devido à falta de implementação do Brexit. Está

pescando em uma piscina com 17,4 milhões de eleitores que já optaram por

sair da UE", afirmou à Agência Efe Jonathan Tonge, professor de Política na

Universidade de Liverpool.

O Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn, que mantém uma postura ambígua a

respeito do Brexit, também recuou nas pesquisas, que preveem que receba de

16% a 21% dos votos. Já o Partido Liberal Democrata, que defende sem

rodeios a permanência na UE, elevou a perspectiva de votos para cerca de

15%.

"O país está polarizado, profundamente dividido. Se transformou em uma

questão tribal: você é partidário da permanência ou da ruptura", declarou à Efe

Dennis Novy, professor do Departamento de Economia da Universidade de

Warwick.Warw
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"Se você tenta agradar ambos grupos, acaba por não satisfazer ninguém",

acrescentou Novy, autor de diversos estudos sobre a sociologia do Brexit.

Com os dois principais partidos britânicos profundamente divididos sobre o

roteiro para o divórcio com a UE, a campanha das eleições europeias foi uma

oportunidade para que legendas pequenas tentassem ganhar relevância no

cenário político do Reino Unido.

Além disso, esses partidos são beneficiados pelo fato de o pleito europeu ser

organizado sob uma apuração de votos proporcionais, no lugar do sistema

direto utilizado nas eleições gerais no Reino Unido, no qual cada circunscrição

elege um só candidato e que dificulta a aparição de novas forças.

O partido do ultranacionalista Farage, que em 2014 já obteve 27% dos votos

com o UKIP, desponta como o principal beneficiado nesse cenário.

"Não se pode vencer o Partido do Brexit no terreno do Brexit, é impossível",

comentou Novy, destacando que a vitória dos populistas nas eleições

europeias de cinco anos atrás já fez com que o ex-primeiro-ministro

conservador David Cameron se aproximasse de posições mais eurocéticas

para tentar combater o UKIP.

Do outro lado do eixo político, o partido Change UK, formado há poucos

meses por antigos deputados trabalhistas e conservadores favoráveis a

continuar no bloco comunitário, não alçou voo nas pesquisas, que lhe mostram

com 5% de intenção de voto.

"Estão tentando mobilizar o eleitorado partidário a favor da permanência, mas

esse terreno está bastante concorrido", ressaltou Tonge.

O Partido Liberal Democrata e o Partido Verde competem por esse espaço na

Inglaterra e no resto do Reino Unido, enquanto o galês Plaid Cymru e o Partido

Nacionalista Escocês (SNP) defendem também uma postura europeísta em

suas regiões. EFE


