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l Desde a última quarta-feira, o nome
do venezuelano Eladio Ramón Apon-
te Aponte reluz na lista “vermelha”
da Interpol, a pedido do governo de
seu país. Está na galeria de procura-
dos pela Justiça, em que se destaca o
deputado federal Paulo Maluf (PP-
SP), ex-governador e ex-prefeito de
São Paulo, indiciado em uma antolo-
gia de delitos de corrupção e lava-
gem de dinheiro pelo ex-procurador
distrital de Manhattan Robert M.
Morgenthau (a fonte de inspiração
dos autores da série de televisão “Lei
& Ordem” na criação do procurador-
chefe Adam Schiff, encarnado pelo
ator Steven Hill).

AvidadeAponteAponte,de63anos,
mudou seis semanas atrás. Era um ho-
mem da lei. Virou foragido da Justiça.
Era um dos pilares do governo Hugo
Chávez. Tornou-se o “inimigo número
um” caçado pelos chavistas. Era presi-
dente do Tribunal Superior de Justiça
— a Suprema Corte venezuelana. Ago-
ra é um delator da DEA, a agência anti-
drogas dos Estados Unidos.

Ele confessou cumplicidade com
uma rede sul-americana de narcotrá-
fico. E admitiu ter manipulado pro-
cessos judiciais para favorecer trafi-
cantes cujos negócios — contou —
eram partilhados com alguns dos
mais graduados funcionários civis e
militares do governo Chávez.

Citou especificamente: o ministro
da Defesa, general de brigada Henry
de Jesus Rangel Silva; o presidente da
Assembleia Nacional, deputado Dios-
dado Cabello; o vice-ministro de Se-
gurança Interna e diretor do Escritó-
rio Nacional Antidrogas, Néstor Luis
Reverol; o comandante da IVa Divi-
são Blindada do Exército, Clíver Alca-
lá; e o ex-diretor da seção de Inteli-
gência Militar, Hugo Carvajal.

O juiz Aponte Aponte conheceu a
desgraça em março, quando seu
nome foi descoberto na folha de
pagamentos de um narcotraficante
civil, Walid Makled. Convocado pa-
ra uma audiência na Assembleia
Nacional, desconfiou. Na tarde de 2
de abril, ajeitou papéis em uma cai-
xa, deixou o tribunal e entrou em
um táxi. Rodou 500 quilômetros até
um aeroporto do interior, alugou
um avião e aterrissou na Costa Ri-
ca. Ali, pediu para entrar no siste-
ma de proteção que a agência anti-
drogas dos EUA oferece aos delato-
res considerados importantes.

Três semanas atrás, o juiz-delator
reapareceu em uma entrevista ao
canal Soi TV, da Costa Rica, contan-
do em detalhes como é feita a mani-
pulação de processos judiciais para
livrar da prisão traficantes vincula-

dos a personalidades do governo.
Deu como exemplo um caso no

qual está envolvido um ex-adido mi-
litar venezuelano no Brasil, o tenen-
te-coronel Pedro José Maggino Be-
licchi. Segundo o juiz-delator, Mag-
gino Belicchi integra a rede militar
que há anos utiliza quartéis da IVa
Divisão Blindada do Exército da Ve-
nezuela como bases logísticas para
transporte de pasta-base e de cocaí-
na exportadas por facções da Farc, a
narcoguerrilha colombiana. O te-
nente-coronel foi preso em flagrante
no dia 16 de novembro de 2005, com
outros militares, transportando 2,2
toneladas de cocaína em um cami-
nhão do Exército (placa EJ-746).

Na presidência da Suprema Corte,
Aponte Aponte diz ter recebido e
atendido aos apelos da Presidência
da República, do Ministério da Defe-

sa e do organismo venezuelano de
repressão a drogas para liberar Ma-
gino Belicchi e os demais militares
envolvidos. Faz parte da rotina judi-
cial venezuelana, ele contou na en-
trevista à televisão da Costa Rica.

O general Henry de Jesus Rangel
Silva, citado pelo juiz-delator, co-
mandou a Quarta Divisão Blindada,
uma das unidades mais importantes
do Exército venezuelano. Desde
2008, ele figura na lista oficial de nar-
cotraficantes vinculados às Farc co-
lombianas e cujos bens e contas
bancárias estão interditados pelo
governo dos Estados Unidos. Em ja-
neiro, o presidente Hugo Chávez de-
cidiu condecorá-lo em público e
promovê-lo ao cargo de ministro da
Defesa. “Rangel Silva é atacado”, jus-
tificou Chávez em discurso.

Outro personagem relevante na hie-

rarquia do narcotráfico montada nos
porões do chavismo, segundo o juiz-
delator, é Diosdado Cabello, presiden-
tedaAssembleiaNacional . “Eleéo ‘ca-
po’ dos ‘capi’, o chefe dos chefes, por-
que é ele quem controla toda a infraes-
trutura da lavagem de dinheiro”, disse
Aponte Aponte, segundo o jornal
“ABC” (Madri).

Cabello é, de fato, candidato à suces-
são de Chávez na disputa dentro do
partido do governo (PSUV) contra o
chanceler Nicolás Maduro e o vice-pre-
sidenteElías Jaua. Isso, seopresidente
não conseguir sair da terapia contra o
câncercomforçasparaenfrentaradis-
puta eleitoral de 7 de novembro. Na úl-
tima quinzena, Chávez passou a usar
uma cadeira de rodas.

Um juiz que virou delator
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Foragido, ex-presidente do Supremo venezuelano envolve aliados do governo em denúncias de narcotráfico e vira inimigo número um dos chavistas
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ELADIO APONTE Aponte: na lista da Interpol
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DIOSDADO CABELLO, à esquerda do presidente Hugo Chávez
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GENERAL Henry Rangel, ministro da Defesa
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l ATENAS. Insatisfeitos com a
forma como a crise está sen-
do gerida, os gregos impuse-
ram ontem nas urnas uma
dura punição aos dois parti-
dos tradicionais do país, que
se alternavam no poder há
quase quatro décadas e atu-
almente governavam em co-
alizão. As eleições deixaram
a Grécia ainda mais dividida
e podem colocar até dez par-
tidos para ocupar as 300 ca-
deiras do Parlamento, a mai-
oria contrária às medidas de
austeridade impostas pela
União Europeia — num pano-
rama que agora ameaça não
só a formação de um gover-
no estável, como também a
permanência do país na zona
de moeda única.

Com a apuração na noite de
ontem em andamento — os re-
sultados finais são esperados
apenas para a manhã de hoje
—, os votos já contados e as
cinco principais projeções da
imprensa apontavam que o so-
cialista Pasok e o conservador
Nova Democracia conseguiri-
am no máximo 38% de apoio
nas urnas, bem abaixo do al-
cançado nas eleições de 2009,
quando obtiveram juntos 78%.

Votação coloca partido
neonazista no Legislativo
O maior revés foi para os

socialistas. Com 75% dos vo-
tos apurados, eles apareci-
am relegados ao terceiro
posto, com cerca de 13% de
apoio, uma queda de mais de
30 pontos percentuais em re-
lação a 2009. Os conservado-
res se mantiveram em pri-
meiro lugar, mas com 19%
dos votos ficaram distantes
dos 33% de três anos atrás. O

Syriza (Coalizão da Esquer-
da e do Progresso) emergia
como a segunda força políti-
ca do país, com 16% dos vo-
tos e selando de vez o fim do
bipartidarismo na Grécia.

O Syriza está entre as forças
políticas que conquistaram
representação parlamentar e
se opõem aos pacotes de aus-
teridade da zona do euro. Al-
guns dos que devem conse-
guir cadeiras no Parlamento,
como o Aurora Dourada (7%),
de extrema-direita e orienta-
ção neonazista, e os comunis-
tas do KKE (8%) defendem a

revogação completa do acor-
do para o resgate da Grécia.
Outros, como o Esquerda De-
mocrática, partido em ascen-
são e que deve conseguir qua-
se 7% dos votos, são a favor
de uma renegociação.

— Votei mais à direita para
frear a Europa e, sobretudo, a
(chanceler alemã Angela)
Merkel. Já chega de nos cha-
marem de ladrões — disse
Nikos, antes eleitor socialis-
ta, mas que ontem, em Ate-
nas, optou pelo direitista
Gregos Independentes.

Já Panayotis Papayoryu,

desempregado de 27 anos,
disse ter escolhido votar no
Syriza porque “é preciso ver
o que acontece na Europa
com a esquerda no poder”.

A fragmentação do Parla-
mento obrigará Pasok e No-
va Democracia a buscarem
novo governo de coalizão,
talvez agora em aliança com
uma terceira ou quarta força
política. Apesar de durante a
campanha ter insistido que
não pretendia se aliar aos so-
cialistas, o líder conserva-
dor, Antonis Samaras, já cha-
mou ontem, antes mesmo do

fim da apuração, à formação
de um governo de coalizão
nacional.

— Estamos preparados para
formar um governo de salva-
ção nacional — disse Samaras
a jornalistas na sede de seu
partido. — Somos a única ga-
rantia de estabilidade política.
Entendo a ira do povo, mas o
Nova Democracia não vai dei-
xar o país sem governo.

O líder do Pasok, Evangelos
Venizelos, também pediu o es-
tabelecimento urgente de um
governo de união nacional,
mas deixou clara a necessida-

de de que os partidos tenham
uma orientação pró-europeia.

— As eleições não estabele-
ceram um vencedor claro e é
necessário um governo de uni-
ão nacional com partidos de
orientação europeísta. Tenho
certeza que o povo protegerá
o futuro do país — afirmou Ve-
nizelos.

Na Alemanha, Merkel sofre
revés em pleito regional
Apenas juntos Pasok e Nova

Democracia conseguirão a
maioria das cadeiras do Parla-
mento suficientes para passar
as reformas econômicas ne-
cessárias e, assim, manterem
o país na zona do euro. Adver-
sários históricos, eles se viram
forçados a se unir no último se-
mestre e a aceitar os pacotes
de austeridade impostos pela
União Europeia e o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI).

Ontem, os alemães também
foram às urnas, para renovar o
Legislativo do estado de Sch-
leswig-Holstein, e impuserem
um novo revés para Merkel.
Apesar de ter conseguido a
maior parte dos votos, a União
Democrata Cristã (CDU), parti-
do da chanceler, não obteve
apoio suficiente para se man-
ter no poder no estado.

O governo de Schleswig-Hols-
tein deverá ser repartido entre
os social-democratas do SPD,
segunda legenda mais votada,
os Verdes e um partido que re-
presenta a minoria dinamar-
quesa na região. Foi a terceira
derrota para Merkel desde as
eleições legislativas de 2009.
Em três anos, a CDU sofreu der-
rotas nos estados de Renânia
do Norte-Vestfália e Baden
Württemberg. n

Eleição deixa Grécia ainda mais dividida
Parlamento fragmentado ameaça dificultar formação de novo governo e emperrar negociações com a União Europeia

John Kolesidis/Reuters

ALEXIS TSIPRAS, líder do Syriza: esquerda radical em ascensão
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O LÍDER conservador Antonis Samaras: apelo por governo de coalizão
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 maio 2012, Economia, p. 28.




