
Papa telefona a mulher vítima de estupro

■ O“HomemVitruviano”,umadasobras-primasde
LeonardodaVinci,eoutrosdesenhosdomestre italiano
estarãodebraçosabertosaopúblicoapartirdehoje,
numararaexposiçãonaGalleriadell'AcademiadeVeneza.
Aexibição“LeonardodaVinci:homemuniversal”
reúne52desenhosdecaráterartísticoecientíficofeitos
pelogêniorenascentista.Vedetedamostra,o“Homem
Vitruviano”,ondeoartistafazumestudodasproporções
anatômicas ideaisdocorpohumano,esteveforado
alcancedopúblicopor30anos.AFP

O PapaFranciscotelefonouaumamulherargentinaparaconfortá-lae

dizerque nãoestásozinha depoisdeelaescrever umacarta parao

Pontíficedizendotersido estupradaporum policial.Alejandra Pereyra,

de44anos,disseao Canal 10argentinoqueprimeiroela ficousemreação,

masque se sentiu “tocadapelamãode Deus”ao perceberseramais

recentepessoaa receberumachamadapessoaldeFrancisco. Reuters

MaxRossi/Reuters

O retorno do Paraguai à União de
Nações Sul-Americanas (Unasul)
marcará a cúpula do bloco que vai
ser realizada no Suriname ama-
nhã. Os líderes de Brasil, Peru, Ve-
nezuela, Bolívia, Paraguai e Equa-
dor, entre outros, vão participar
da cúpula, onde o presidente pe-
ruano Ollanta Humala passará a
presidência temporária da Unasul
ao presidente da ex-colônia holan-
desa, Desi Bouterse.

Bouterse, líder de dois golpes
militares e que foi livrado de uma
condenação à revelia por tráfico
de drogas na Holanda em 1999 por
sua imunidade presidencial, vai li-
derar o bloco durante um ano.

Está prevista para hoje uma reu-
nião de ministros das Relações Ex-
teriores antes da cúpula, que tam-
bém prestará homenagem ao fale-
cido líder Hugo Chávez, um fervo-
roso defensor da integração dos
países latino-americanos, o velho
sonho de Simon Bolívar.

O grande tema do encontro,
que será realizado amanhã à tarde
em Paramaribo, será a volta ao blo-
co do Paraguai, suspenso em ju-
nho de 2012, após a polêmica des-
tituição do presidente Fernando
Lugo. Será o primeiro evento inter-
nacional do recém-empossado
presidente paraguaio Horacio Car-
tes, lembrou Ike Antonius, chefe
da delegação do Suriname, que as-
segurou que “Cartes e o presiden-
te da Venezuela, Nicolas Maduro,
resolveram suas divergências.”

Caracas e Assunção, sem em-
baixadores desde a destituição de
Lugo, resolveram algumas ques-
tões pendentes na última cúpula
do Mercosul, em que a Venezuela
assumiu a presidência rotativa e
pediu um “retorno imediato” do
Paraguai ao bloco, do qual tam-
bém havia sido expulso por insis-
tência de Chávez.

No entanto, Cartes decidiu não
voltar ao Mercosul neste momento,
insatisfeito com a entrada da Vene-
zuela no bloco, que aconteceu en-
quanto o Paraguai estava suspenso.
“São organismos que têm diferen-
tes tratados constitutivos”, disse o
venezuelanoMilos Alcalay,ex-em-
baixador no Brasil e Israel, obser-
vando que “não existe nenhuma
disposição” que fizesse com que o
Paraguai fosse afastado da Unasul.

Antonius explicou na terça-
feira que a cúpula, a sétima do

bloco, vai abordar “o desenvolvi-
mento de uma visão estratégica
da Unasul, o fortalecimento ins-
titucional da Secretaria, bem co-
mo a criação de grupos de traba-
lho sobre direitos humanos e ju-
ventude.”

“Espera-se uma nova declara-
ção sobreas Ilhas Malvinas, asitua-
ção no Oriente Médio e o processo
de paz na Colômbia”, acrescentou.

Alcalay considera que deve ha-
ver uma declaração em favor da
paz na Síria e contra a resposta mi-
litar estudada pelos Estados Uni-
dos e seus aliados ocidentais, que
acusam o regime sírio de utiliza-
ção de armas químicas contra ci-
vis. AFP

A presidentedaArgentina, Cris-
tina Kirchner, propôs ontem
uma novaofertadetrocadetítu-
los, que visa atender os credo-
res que não fizeram acordo
após o país ter entrado em de-
fault há mais de uma década,
que difere em apenas uma ma-
neira dos acordos anteriores:
não tem prazo final para adesão
dos credores.

Aoeliminarumadatadeven-
cimento da oferta, de acordo
comprojetoenviadoaoCongres-
so, a Argentina tenta reparar sua
tensa relação com tribunais dos
Estados Unidos, que criticam a
formacomo o governo temlida-
do com os desdobramentos do

default de US$ 100 bilhões em dívi-
da soberana em 2002.

Juízes dos EUA têm se queixado
que as duas recentes reestrutura-
ções de dívida argentina, em 2005 e
2010, ofereceram apenas janelas li-
mitadasdetempoparaqueosdeten-
tores trocassem seus títulos por no-
vos papéis menos atraentes do que
a dívida original.

Credoresquedetêm93%dosbô-
nus inadimplentes aceitaram as
reestruturações de 2005 e 2010, re-
cebendo menos de 30 centavos por
dólardedívida.Os credores restan-
tes foram às cortes norte-america-
nas para exigir o pagamento do va-
lor de face dos títulos.

Nas reestruturações de 2005 e
2010, foram dados apenas meses
para que os credores trocassem
seus títulos. A nova troca, sem pra-
zo para a adesão, oferecerá nova-
mente aos credores 30 centavos
por dólar. Agências

Cúpula no Suriname
marca a volta do
Paraguai à Unasul

“O HOMEM UNIVERSAL” EM VENEZA

LouisAlfaisie/AFP

Encontro de presidentes sul-americanos será realizado amanhã e terá a
participação do paraguaio Horacio Cartes e homenagem a Hugo Chávez

Reprodução

A nova proposta
mantém um corte de
70% no valor de face
dos papéis argentinos

”TOCADA PELA MÃO DE DEUS”

DesiBouterse,presidentedoSuriname,substituiHumalanaUnasul

Desi Bouterse, líder de
dois golpes militares
e que foi livrado de uma
condenação à revelia
por tráfico de drogas
na Holanda em 1999
por sua imunidade
presidencial, vai liderar
a Unasul por um ano

Cristina propõe aos credores
troca de títulos da dívida
sem prazo final para adesão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 ago. 2013, Mundo, p. 29.




