
A publicação de uma série de
cartas confidenciais do papa
Bento XVI sobre temas quentes,
como as intrigas do Vaticano e
os escândalos sexuais do padre
mexicano Macial Maciel, provo-
cou desconforto na Itália diante
de um vazamento de informa-
ções sem precedentes.

Um resumo do livro, que co-
meçou a ser vendido na Itália
no fim de semana com o título
“Sua Santidade, cartas secretas
do Papa”, escrito por Gianluigi
Nuzzi, autor do best-seller “Va-
ticano SA”, sobre as finanças da
Santa Sé, foi publicado pelo jor-
nal Il Corriere della Sera.

Baseado em cartas confiden-
ciais destinadas ao papa Bento
XVI e ao seu secretário pessoal,
Gerog Gaenswein, o livro des-
creve manobras e confabula-
ções dentro do Vaticano e inclui
relatórios internos enviados pa-
ra o Papa sobre políticos italia-
nos como Silvio Berlusconi e o
presidente da República Gior-
gio Napolitano.

Também relata os confrontos
com a chanceler alemã Angela
Merkel sobre aqueles que ne-
gam o Holocausto, e as confis-

sões do secretário do fundador
da Congregação Mexicana Le-
gionários de Cristo, Marcial Ma-
ciel, acusado de abusar de crian-
ças e de ter uma vida dupla com
duas esposas e filhos.

Nuzzi teve acesso, possivel-
mente através de funcionários
da Secretaria de Estado, a cente-
nas de documentos, incluindo
alguns que levam o selo “reser-
vado”, elaborados pelo mesmo
secretariado. Este é o maior va-
zamento de documentos na his-
tória recente do Vaticano, que
até agora não se pronunciou ofi-
cialmente sobre o assunto.

Entre as informações vaza-
das, figuram diretrizes específi-
cas para tratar de questões com
o Estado italiano por ocasião da
visita presidencial em 2009.
“Devemos evitar qualquer equi-
valência entre a família funda-
da sobre o matrimônio e outros
tipos de uniões”, diz o texto.

As cartas resumem o clima re-
cente de guerra ocultada pelo
poder dentro do governo cen-
tral do Vaticano, a influente Cú-
ria Romana, que minou a credi-
bilidade da Igreja. O nome do
atual secretário de Estado, o car-
deal Tarcisio Bertone, mão direi-
ta do Papa e número dois da San-
ta Sé, está presente em muitos
dos documentos. ■ AFP

O chefe da agência nuclear da
Organização das Nações Unidas
(ONU) voou a Teerã ontem ex-
pressando otimismo de que con-
seguirá chegar a um acordo pa-
ra investigar supostas pesquisas
sobre a construção de bombas
atômicas. Isso significaria um
possível marco para ajudar o Irã
a aliviar as sanções ocidentais
sobre o país e a dissipar amea-
ças de guerra.

“Eu realmente acho que esse
é o momento de se fechar um
acordo. Nada é certo, mas eu
continuo positivo”, disse o dire-
tor-geral da Agência Internacio-
nal de Energia Atômica (AIEA),
Yukiya Amano, no aeroporto de
Viena, acrescentando que já se
alcançou um “bom progresso”.

Amano realiza a visita ao Irã,
junto com o chefe de inspetores
da Agência, o belga Herman Na-
ckaerts, para discutir o contro-
verso programa nuclear do Irã.
Teerã, contudo, nega que o pro-
grama tenha como objetivo fa-
bricar armas. Mas embora Ama-
no tenha agendado as negocia-
ções com o Irã na segunda-fei-

ra, logo depois que diplomatas
disseram que um acordo sobre
novas inspeções parece estar
próximo, poucos veem as auto-
ridades iranianas convencendo
os governos ocidentais a rela-
xar as medidas punitivas, quan-
do seus representantes se reuni-
rem com autoridades do alto es-
calão em Bagdá na quarta-feira.

Amano vai se encontrar com
o principal representante do Irã
ligado à questão nuclear, Saeed
Jalili, hoje, dois dias após Jalili
se reunir com a representante
da União Europeia Catherine
Ashton, que lidera uma coalizão
de seis potências composta pe-
los cinco membros permanen-
tes do Conselho de Segurança
da ONU, além da Alemanha.

A viagem servirá para “discu-
tir temas de interesse comum
com representantes iranianos
de alto escalão”, indicou a Agên-
cia Internacional de Energia
Atômica por meio de nota. Paí-
ses ocidentais e Israel suspei-
tam que o Irã tente fabricar a ar-
ma atômica sob o pretexto de
um programa civil, apesar de
Teerã negar.

Embargo
Em relação à possibilidade de
fortalecimento dos embargos
impostos ao Irã, o ministro da
Economia do país, Shamseddin
Hosseini, declarou em entrevis-
ta à CNN que os preços do petró-
leo “certamente” subirão, caso
a União Europeia leve adiante a
decisão de impor um embargo
sobre as exportações petrolífe-
ras do país em julho. A União
Europeia está se preparando pa-
ra um embargo total sobre a
compra de petróleo iraniano em
julho. Os Estados Unidos tam-
bém impuseram sanções sobre
os setores energético e bancário
iranianos. ■ Reuters e AFP

ORIENTEMÉDIO

Bombardeios do exército sírioe tiroteios
matam 34 em Hama, incluindo crianças
Atentado ocorreu na cidade de Souran, situada na província central
de Hama, segundo o grupo Observatório Sírio para os Direitos
Humanos. “O Exército bombardeou a cidade e depois a invadiu”,
disse o diretor do Observatório, Rami Abdelrahman, citando
moradores como fonte. Hama tem sido ponto central no levante
de 14 meses contra o presidente sírio, Bahsar al-Assad. Reuters

LÍBIA

Morre ex-oficial da inteligência condenado
porexplosão de avião da Pan Am em 1988

Irã recebe o chefe
nuclear da ONU

Cartas do papa
geram escândalo

Alberto Pizzoli/AFP

Publicação de textos
expõe o maior vazamento da
história recente do Vaticano

Carl Court/AFP

Abdel Basset al-Megrahi, libertado de uma prisão escocesa em 2009 e
que retornou à Líbia por sofrer de câncer terminal, esteve entrando e
saindo de hospitais por semanas e foi submetido a uma transfusão de
sangue de emergência, em abril. Ele havia sido condenado pelo
atentado a bomba em um vôo da Pan Am em 1988 sobre Lockerbie,
Escócia, que matou 270 pessoas. ■ Reuters

Reunião de hoje discutirá o controverso programa iraniano

O japonês Yukyia
Amano, da Agência
de Energia Atômica,
se encontra com o
chefe de negociadores
do Irã, Saeed Jalili

O jogador David
Beckham acendeu a
tocha olímpica assim
que ela chegou ao Reino
Unido, na sexta-feira,
procedente de Atenas,
para dar início a um
percurso que será
concluído na abertura
dos Jogos Olímpicos de
Londres. No sábado, a
tocha iniciou em Land's
End, o ponto mais
meridionaldaInglaterra,
seu trajeto de 12.875
quilômetros por todo
o Reino Unido. Cerca
de 8 mil voluntários
participarão dos
revezamentos ao longo
de 70 dias.

MUNDO

TOCHA OLÍMPICA no Reino Unido

Reuters

TrechosdedocumentosconfidenciaisdeBentoXVIestãoemlivro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 38.




