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Ataque em Boston
Suspeito teria apontado
motivação religiosa
para atentado. Pág. A10

Conciliação. Vencedor da eleição presidencial de domingo, Cartes acredita que convencerá legisladores a aprovar formalmente a
entrada da Venezuela no Mercosul, abrindo caminho para a volta de Assunção ao bloco; presidentes da região cumprimentam vitorioso

‘Tríplice Aliança’. O líder para-

de

Em um telefonema no início da
tarde de ontem, a presidente Dilma Rousseff desejou “um governo bem-sucedido” e ressaltou a
disposição para “recompor as
relações bilaterais e do Paraguai
com o Mercosul”, de acordo com
uma nota divulgada pela Presidência da República.
Horacio Cartes respondeu, segundo o Planalto, que está pronto para trabalhar pela normalização das relações entre o Paraguai
e os demais países da região.
Diplomatas brasileiros não acreditam que haverá problemas para a volta do Paraguai ao Mercosul e à Unasul, já que conversas
estavam em curso antes mesmo
da eleição de domingo, considerada democrática. No entanto,
os blocos esperam mais um gesto do novo governo: a aceitação
plena da presença da Venezuela
no Mercosul. / LISANDRA

o

guaio eleito afirmou que os países sul-americanos “estão com
muito boa predisposição” para
aceitar a plena reincorporação
do Paraguai ao Mercosul e à
Unasul nos próximos meses.
Cartes defendeu a legitimidade
do julgamento político que sacou Lugo do poder em 24 horas,
mas disse que os países devem
olhar para frente – e não para
trás, “onde verão a Tríplice
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Eleito ganhou votos
por não ser político

o

Em telefonema,
Dilma deseja
sucesso a colorado
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Eleito presidente do Paraguai no domingo, Horacio
Cartes adotou ontem um
tom evidentemente conciliatório diante dos países sulamericanos, sobretudo o Brasil,abrindo ainda mais o caminho para que sejam levantadas as sanções que Mercosul
e Unasul impuseram ao Paraguai em junho, após a queda
de Fernando Lugo. Cartes disse que fará “todo o esforço
possível” para reverter o isolamento do país.
Em entrevista a jornalistas estrangeiros, Cartes indicou que
buscará apoio no Congresso para,nos próximosmeses, aprovar
formalmente a incorporação da
Venezuela ao Mercosul. O Paraguai era o único país do bloco
cujo Legislativo não havia aprovado a adesão e, após a suspensãodejunho,congressistasparaguaios votaram e rejeitaram o
texto. A eleição do domingo dá
uma margem de manobra mais
confortável ao governo no Congresso(maisinformaçõesnestapágina) e o veto a Caracas deve
ser revertido.

ANDRÉS CRISTALDO/EFE

Assunção. O colorado Horacio Cartes, presidente eleito do Paraguai

ar

ENVIADO ESPECIAL / ASSUNÇÃO

O político colorado foi convidado horas depois de seu triunfo nas urnas para participar da
próxima cúpula do Mercosul,
em junho, no Uruguai, mas
adiantouontemquenãocomparecerá em respeito ao presidente em exercício do Paraguai, Federico Franco. Entre a noite do
domingo e o dia de ontem, vários chefes de Estado da região
telefonaram para Cartes: a argentina Cristina Kirchner, o
uruguaio José “Pepe” Mujica”,
o chileno Sebastián Piñera e o
peruano Ollanta Humala.
Cartes disse ter conversado
também com a presidente Dilma Rousseff no início da tarde,
completando que sentiu “muita predisposição” da parte de
Brasília de normalizar a situação com o Paraguai.
Atéontemànoite,onovopresidente da Venezuela, Nicolás
Maduro, não havia telefonado,
embora a chancelaria de Caracastenhaemitidoumanota saudando as eleições paraguaias de
domingo.
O Paraguai e o Brasil devem
dialogar “como irmãos”, disse,
em português espanholado, o
novo presidente. “Vamos sentar e trabalhar com o Brasil, e
não contra o Brasil. E isso vai
terminar com um sorriso”, garantiu.
O presidente eleito afirmou
quebuscaráreproduzirnoParaguai políticas de inclusão social
implementadas nos últimos
anospeloBrasil.“Queremos infraestrutura, estradas, portos,
mas nosso principal compromisso é a luta contra a pobreza”, completou.
Cartes também fez um aceno
aos empresários brasileiros que
estão vindo ao Paraguai para fugir dos altos custos de produção.Segundoocolorado,a energia em seu país custa 11 vezes
menos do que no Brasil e as indústriasbrasileiras“sãooremédio” que a economia paraguaia
precisa.
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● Apuração

45,8%

dos votos obteve Horacio Cartes

36,9%

dos votos recebeu Efraín Alegre

68,6%

foi o comparecimento de
eleitores às urnas

Aliança”.
Entre as graves acusações que
pesam contra Cartes, está a de
seromaiorcontrabandistasdeci-

garros parao território brasileiro
– o político colorado é o maior
produtor de tabaco do Paraguai.
Questionado sobre possíveis
conflitos de interesse entre o
exercíciodapresidênciaeaadministraçãodeseuimpériomultimilionário, ele prometeu: “Jamais
colocarei questões pessoais sobre os interesses nacionais”.
Cartes também rebateu as
acusações de operar um amplo
esquema de lavagem de dinheiroedeenvolvimentocomo narcotráfico.
Eleculpouo candidato a vicepresidente na chapa derrotada
dos liberais, Rafael Filizola, pelas acusações. “Se 1% disso fosse verdade, seria condenado.”
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Vencedor dominará também o Congresso
ASSUNÇÃO

Se a falta de apoio no Congresso custou ao ex-presidente Fernando Lugo seu mandato, isso
dificilmente ocorrerá com o colorado Horacio Cartes, eleito
no domingo. Além do Executivo, seu partido – que governou
por 61 anos, até 2008 – conquistou a maioria da Câmara e uma

expressiva fatia do Senado, segundo resultados preliminares
das urnas.
Esse novo equilíbrio de poder será decisivo para enfrentar
questõescomo oavalàincorporação da Venezuela ao Mercosul ou a imposição de 10% de
imposto sobrea soja – temas especialmente caros ao Brasil e
aos “brasiguaios” da região do

Indícios ligam Néstor
Kirchner a escândalo
Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

O empresário Lázaro Báez, envolvido em caso de lavagem de
dinheiro de € 55 milhões, foi sócio do ex-presidente Néstor
Kirchner em empreendimentos
de construção civil na cidade de

Río Gallegos, capital da ProvínciadeSantaCruz,governadapelo kirchnerismo desde 1991, segundo o jornalista Jorge Lanata
emseuprogramadeTV Jornalismo Para Todos. Lanata exibiu
documentosqueprovariamque
BáezeKirchnermantiveramsociedade em 2005.
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Novo líder paraguaio quer normalizar
laço com Brasil e romper isolamento

Alto Paraná.
O Tribunal Superior de JustiçaEleitoral(TSJE)aindanãodivulgou os resultados definitivos da votação legislativa, mas
o que se estima é que o Partido
Colorado consiga, sozinho, pelo menos 41 das 80 cadeiras da
Câmara.NoSenado,terianomínimo 19 dos 45 assentos.
“Tivemosavitóriaqueestáva-

mos esperando desde 2008
(quando os colorados deixaram o poder)”, disse em entrevista ao Estado a presidente do
partido, Lilian Samaniego. “Na
Câmara, não teremos de recorrer a outras forças políticas para conseguir o que queremos”,
completou.
A vitória dos colorados veio
porque o partido “aprendeu

Lanata – uma das referências
do jornalismo argentino, que
nosanos80fundouojornal Página 12 – também comprovou
quea presidente Cristina Kirchner tinha um fundo fiduciário
vinculado à Austral Construções, empresa de Báez, que é
apontado como testa de ferro
do ex-presidente morto em
2010. Báez é o dono da empresa
Atlântico Sul, que tem um hangar onde atualmente está estacionado o avião presidencial
Tango 01.

Báez e seu filho Martín receberam tratamento preferencial
em diversas obras públicas. Nos
últimos anos, suas empreiteiras
receberam do governo federal e
da Província de Santa Cruz US$
1 bilhão por obras na região.
Segundo jornalistas argentinos, a relação de Báez com
Kirchner era tão estreita que ele
nunca precisou de intermediáriosparafalarcomoentãopresidente.Imagensdecâmerasocultas exibidas por Lanata mostram diversos financistas con-

● A volta

O ex-presidente Fernando
Lugo, eleito em
2008 e cassado após um
processo de
impeachment
em junho, conseguiu uma
vaga no Senado na eleição
de domingo.

O

fato de Horacio Cartes ter saído candidato pelo Partido Colorado pode levar a conclusões
erradas sobre sua eleição. Sem
dúvida, com ele o partido que governou
por sete décadas volta ao poder, depois
do interregno de cinco anos com a eleição de Fernando Lugo e sua substituição
pelo seu vice, Federico Franco, do Partido Liberal. Mas não foi essa a motivação
dos paraguaios.
O que atraiu os eleitores em Cartes foi
aquilo que os levou a votar em Lugo, em
2008: o fato de ele não ser político. Tanto um quanto outro disputavam um cargo público pela primeira vez quando se
elegeram presidentes. Do ponto de vista
do perfil pessoal ideológico, ninguém poderia ser mais distante de Lugo do que
Cartes.
O ex-bispo tem forte ligação com os
chamados movimentos populares, defende a reforma agrária e os direitos das minorias. Cartes é um dos homens mais ricos do Paraguai, apresenta-se como representante do chamado setor produtivo
e, ao comentar o casamento de homossexuais, aprovado na Argentina e no Uruguai, disse que daria um tiro nos próprios testículos (ele usou expressão menos elegante) se seu filho enveredasse
por esse caminho.
Nos cinco anos que separam a eleição
de Lugo e de Cartes não houve uma reviravolta ideológica na opinião pública. Os
paraguaios seguem como há cinco anos:
cansados dos políticos e de seus grupos.
No centro dessa exaustão está a corrupção endêmica, que impede o desenvolvimento do país.
Há cinco anos, Lugo pareceu um homem simples e moralmente reto, que governaria em favor dos interesses da
maioria. Ele continua sendo visto assim
por muitos paraguaios. Mas as mudanças na qualidade de vida e nas oportunidades não vieram no ritmo e profundidade esperados.
Os paraguaios sabem que Cartes, acusado de contrabando de cigarros para o
Brasil e de lavagem de dinheiro, não é
um “santo”. Mas, perguntam eles, quem
é? O fato de Cartes já ser rico desperta
nos eleitores a esperança de que ele, afinal, “não precise roubar”. Como empresário bem-sucedido, talvez saiba gerir
com resultados, imaginam. A sucessão
de frustrações ensinou os paraguaios a
dosar suas expectativas.

com os erros de 2008”, disse Lilian. Uma das mudanças-chave
teria sido a extinção de uma
cláusula que restringia a candidatura à presidência a pessoas
compelomenosdez anosdemilitâncianopartido.Foiessaalteração que permitiu a Cartes –
filiado em 2009 – ascender ao
primeiro escalão.
As informações preliminares
confirmamtambémaexpectativa de que a esquerda se torne a
terceira força política do Paraguai. O motivo principal foi a

candidatura de Lugo ao Senado, que “puxou votos” para sua
legenda. Juntos, os grupos esquerdistas elegeram entre 7 e 9
senadores. Na Câmara, porém,
ficaram com entre 4 e 6.
A Constituição paraguaia
aprovada após a ditadura de Alfredo Stroessner busca enfraquecer o Executivo e, segundo
analistas, dá um peso excessivo
aoCongresso.Legisladoresconseguem até mesmo determinar
nomeações de ministros e embaixadores. / R. S.

fessandoque Kirchnersabiadas
“negociatas”doempresário,entre elas o envio de dinheiro para
o exterior, especialmente a Panamá e Belize.
Báezéumdosváriosempresários amigos dos Kirchners cuja
fortuna cresceu desde que o casal chegou ao poder, em 2003,
anoemqueBáezfundousuaempreiteira por sugestão de Kirchner. Em 1996, ele era um empregado sem destaque na área de
contabilidade do Banco de Santa Cruz. Atualmente, é dono das

maiores empresas de construção civil do país e detém 82%
dos contratos de obras públicas
em Santa Cruz.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.
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Argentina. Veja lista de
acusações contra os Kirchners
www.estadao.com.br/e/corrupcao

