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O jornalista que é a maior dor
de cabeça do governo Kirchner

-BUENOSAIRES-Asnoitesdedomingosãoasmaisdi-
fíceis para Cristina Kirchner. Às 22h começa o
programa de TV “Jornalismo para todos” no ca-
nal 13, do grupo Clarín, apresentado por Jorge
Lanata, hoje a maior dor de cabeça da Casa Ro-
sada. Nos primeiros cinco programas deste ano,
ele revelou escândalos de corrupção e lavagem
dedinheiroenvolvendoempresáriosamigosdos
Kirchner, colaboradores e funcionários. Ontem,
oprogramaconfirmouaexistênciadeumgigan-
tescocofrena residênciada família emElCalafa-
te, com capacidade para guardar até € 3 bilhões.
Amesma informação foi confirmada aoGLOBO
por um engenheiro que trabalhou numa refor-
ma da famosa residência e viu o cofre, debaixo
de uma escada. As denúncias de Lanata foram
parar na Justiça e os tribunais portenhos estão
avançando em investigações que incluem até o
ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007), acu-
sado de associação e enriquecimento ilícito. A
inédita repercussão das reportagens tornaram-
seumfenômenopolítico e social. Analistas acre-

ditam que as denúncias do programa impulsiona-
ram a última onda de panelaços antigoverno, que
em Buenos Aires reunirammais de ummilhão de
pessoas. Em entrevista em seu apartamento no
centro portenho, Lanata, fundador do jornal “Pági-
na 12” — hoje um dos mais alinhados ao kirchne-
rismo—, falousobreomodusoperandidogoverno,
aeventual sucessãodeCristinaeamudançadehu-
mor social no país. “Os kirchneristas ficam com as

empresas, omenemismopedia propina. No longo
prazo, os kirchneristas roubammais”, afirmou.

lO senhor confirmou a existência de umenor-
me cofre na casa dos Kirchner emCalafate, no
qual caberiam € 3 bilhões. Existem dois cofres,
mas conseguimos o mapa do primeiro. O segun-
do foi colocado numa segunda reforma. Cinco
milhões de pessoas ficaram sabendo dessa infor-
mação, será difícil para a Justiça não fazer nada.

lO caso do empresário Lázaro Báez (que era
amigo e sócio de Kirchner) já era conhecido
entre jornalistas e, principalmente, em Santa
Cruz...Muitas vezes acontece que contamos al-
guma coisa, mas as pessoas não estão prepara-
das para ouvi-las. Tambémexiste a diferença en-
tre meios de comunicação impressos e audiovi-
suais. O caso Watergate surgiu no “Washington
Post”, mas tornou-se popular no programa 60
Minutes. Antes estava no microclima de
Washington. Abordamos assuntos que muitas
pessoas conheciam,mas o impacto demostrar a
casa de Cristina na TV é muito diferente de es-
crever sobre o assunto.

lPor que as denúncias de corrupção contra o
vice-presidente, Amado Boudou, não tiveram
tanto impacto? Surpreende-me que o caso não
tenha escandalizado tanto a população como o
deBáez. ImaginequenocasoBoudou foramafas-
tadosum juiz, umprocurador eumpromotor. Ele
continua no cargo por teimosia de Cristina.

lO governo está preocupado com as denún-
cias contra Báez? Sei que estão preocupados,
mas não podem fazer nada. O governo respon-
deu comoutra acusação. Falaram sobre umcaso
de lavagemdedinheiro envolvendoo grupoCla-
rín, algo que escrevi há alguns anos no jornal
“Crítica”. Já dissena rádioMitre (do grupoClarín)
que se o Clarín for culpado, que vá preso.

lCom a reforma do Judiciário aprovada, os
tribunais poderão avançar nas investigações?
Minha sensação édeque essa reforma será anu-
lada pela Corte Suprema. Mas é difícil saber se
avançarão.Atéagora, oqueoprocurador está fa-
zendoestábemfeito.Oproblemaéquenóscon-
tinuamos trabalhando. Agora surgiu um perso-
nagem novo, o jardineiro. Hoje ele é Donald
Trump e seu filho é secretário de Cristina. O jar-
dineiro tem 40 empresas! São dessas pessoas
muito próximas a eles que têmuma quantidade
de dinheiro impossível de justificar. Mostramos
as casas de todos, os carros e o cofre de Cristina.
Lázaroera funcionáriodobancodeSantaCruze
começou a construir sua fortuna em 2003 (ano
em que Kirchner chegou ao poder).

lA corrupção do kirchnerismo é maior do
que a do menemismo? Existe uma diferença.
Os kirchneristas ficam com as empresas, o me-
nemismopediapropina.No longoprazo, os kir-
chneristas roubammais. E seumodus operandi
é mais efetivo, em termos políticos. Há algum
tempo li um livro que descrevia as estratégias
do fascismo na década de 40, na Itália, e são as
mesmas. Não estou dizendo que este pessoal é
fascista, o que digo é que existe um paralelo na
História que pode ser comprovado.

lO senhor acredita que o governo será casti-
gado nas urnas nas eleições legislativas de
outubro? Sim,mas acho que isso não fará com
que Cristina desista da ideia de uma nova ree-
leição. Vão tentar encontrar um caminho, por-
que estão condenados à re-reeleição. O kirch-
nerismo não tem sucessor e ninguém faz uma
revolução para abandoná-la. Eles acreditam fa-
zer uma revolução e isso explica muita coisa.
Nenhuma revolução tem liberdade de impren-
sa, nem mercado econômico livre. Acho que
Cristina tentará a reeleição e será um suicídio,
porque vai perder.

lCristinaestá vivendo seupiormomento?Eles
mesmosmedizem, emoff, que a coisa terminou.
Contamqueosministros dizemqueCristina está
louca. Mas ninguém vai embora, porque ela não
deixa. Este será um ano complexo.

lE como o senhor imagina o final desta his-
tória? Como estão as coisas, será um final feio.
Existe muito fanatismo, violência social cres-
cente, a economia cada vez pior. A herança
mais pesada que este governo deixará é a pola-
rização social. l
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Política na TV. Para Lanata, reeleição “será um suicídio”

Escândalos de corrupção e
lavagem de dinheiro
envolvendo empresários
amigos da presidente,
colaboradores e funcionários
e até a existência de um
imenso cofre na casa dela
estão entre revelações feitas
por ele em programa de TV

ENTREVISTA Jorge Lanata

Papa Francisco bate recorde
e cria mais de 800 santos
Foram canonizados
italianosmortos
por recusarem
conversão ao Islã

-CIDADE DO VATICANO- Em sua primei-
ra cerimônia de canonização na
Praça de São Pedro, o Papa
Francisco fezontemcentenasde
novos santos. Ele canonizou 813
italianos mortos no século XV
por terem se recusado a se con-
verter ao Islã. Ele canonizou
tambémmais duas freiras. A co-
lombiana Laura Montoya, que
nasceu em 1874 e trabalhou co-
mo professora e líder espiritual
da população indígena no país.
E a mexicana Maria Guadalupe
Garcia Zavala, nascida em 1878
e que, aos 22 anos, decidiu se
dedicar a cuidar de doentes.
Em pouco tempo de pontifi-

cado, Francisco foi o papa que
mais canonizou pessoas. O re-
corde anterior tinha sido bati-
do por João Paulo II, com 483
santificações.
O Vaticano avaliou se deveria

fazer estas primeiras canoniza-
ções nos dois primeiros meses
do papado de Francisco por
causa do risco de serem inter-
pretadas como anti-islâmicas.
Os 813 italianos canonizados

pelo Papa foram mortos em
1480 durante o cerco a Otranto
por turcos otomanos, que sa-
quearam a cidade, mataram
seu arcebispo e executaram os
maiores de 15 anos que não
quiseram se converter.
— Enquanto nós veneramos

os mártires de Otranto, pedi-
mos a Deus para sustentar os
cristãos que hoje ainda sofrem
violência — disse Francisco na
Praça de São Pedro. l

-NOVA ORLEANS, EUA- Um mês de-
pois de o Senado derrubar
um dos principais artigos de
uma proposta sobre o con-
trole de armas nos Estados
Unidos — o que previa, entre
outras coisas, maior checa-
gem dos antecedentes dos
compradores —, um novo ti-
roteio alarmou os america-
nos. Pelo menos 19 pessoas
foram baleadas durante um
desfile do Dia das Mães em
Nova Orleans. Entre os feri-
dos estariam duas crianças,
ambas com 10 anos. Pelo
menos três vítimas foram in-
ternadas em estado crítico.
Cerca de 300 pessoas esta-

vam assistindo à tradicional
parada de jazz no bairro de
North Villere, um reduto de
classe média baixa, quando

os tiros irromperam. Até a
noite de ontem, ninguém ha-
via sido preso. A polícia, po-
rém, buscava três pessoas
suspeitas de envolvimento
no ataque. Um deles seria
um homem de pele escura,
entre 18 a 24 anos de idade,
com cabelos curtos. Ele ves-
tia uma camisa branca e
shorts de brim, de acordo
com o superintendente da
polícia de Nova Orleans, Ro-
nal Serpas.

BUSCAS DE CASA EM CASA
Houve pânico no momento
dos tiros. Uma imagem do
jornal local “Times-Picayu-
ne” mostravam vítimas no
chão, sendo socorridas por
outros espectadores do des-
file. A polícia pediu ajuda à

população para identificar
os atiradores através de foto-
grafias ou qualquer informa-
ção sobre os suspeitos, que
foram vistos fugindo em di-
reção a uma avenida movi-
mentada. Todas as casas da
região estavam sendo revis-
tadas. A porta-voz da polícia
federal americana (FBI), po-
rém, declarou não ter qual-
quer indicação de que o epi-
sódio seja um ato terrorista.
— Trata-se estritamente de

um ato de violência de rua
em Nova Orleans — afirmou
Mary Beth Romig.
O superintendente da polícia

local se mostrou confiante.
— Nós podemos dizer, sem

dúvida, que a polícia vai en-
contrar os suspeitos — garan-
tiu Serpas. l

Disparos foram efetuados em desfile comemorativo do Dia dasMães; FBI diz não haver indício de terrorismo

Ataque a tiros fere 19 pessoas em Nova Orleans
AP/MICHAEL DEMOCKER

Investigação. Policiais isolam a área do ataque em Nova Orleans: três homens suspeitos foram vistos fugindo do local

Ex-premier volta ao poder no Paquistão
Bloco de Nawaz Sharif
deverá ter maioria
no Parlamento

-ISLAMABAD- Derrubado por um
golpe militar em 1999, preso e
exilado, o ex-primeiro-ministro
do Paquistão Nawaz Sharif foi o
grande vencedor das eleições re-
alizadasnosábado, emumretor-
no triunfal ao cargo, que ocupará
pela terceira vez. De acordo com
resultados parciais divulgados
ontem, o partido de Sharif, a Liga
Muçulmana do Paquistão-
–Nawaz (PML-N), assegurou 94
das 272 cadeiras em disputa na
Assembleia Nacional. Mantida
essa tendência, ele deverá fechar
a apuração com cerca de 130 ca-
deiras, o que permitirá que al-
cance a maioria no Parlamento
apenas com o apoio de candida-
tos independentes ou pequenos
partidos. Uma vez estabelecida

esta maioria, o PML-N receberá
aindaamaiorpartedosoutros70
assentos reservados paramulhe-
res e minorias nãomuçulmanas,
livrando Sharif de ter de recorrer
a uma coalizão com seus princi-
pais rivais no pleito, o Tehrik-i-
Insaf (PTI), lideradopeloex-astro

do críquete ImranKhan, e o Par-
tido do Povo do Paquistão (PPP),
da tradicional família Bhutto, pa-
ra formar o governo.
Apesar disso, Sharif terá

que se esforçar para manter
uma boa relação com os mili-
tares, que ditam as políticas

externa e de segurança do pa-
ís e derrubam governos que
os desagradam. Generais go-
vernaram o Paquistão mais
da metade do tempo desde a
sua fundação, em 1947, e a
eleição de sábado marca a
primeira transição entre go-
vernos civis do país. Assim,
Sharif deverá enfrentar resis-
tência à intenção de abrir ne-
gociações com o braço pa-
quistanês dos radicais tali-
bãs, que promoveram uma
série de ataques no sábado
numa tentativa de perturbar
as eleições, emanter a delica-
da aliança com os EUA, cujo
presidente, Barack Obama,
parabenizou-o pela vitória.
Outro desafio de Sharif será

reativar a combalida economia
do país. Ele deverá promover a
privatização de empresas pú-
blicas para reforçar o caixa,
mas ainda assim não descar-
tou pedir ajuda ao FMI. l

ANJUM NAVEED/AP

Vitória. Partidários de Sharif comemoram resultado das eleições em Lahore
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 maio 2013, Economia, p. 22.




