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Mundo
ArenúnciadeBentoXVI

Duas
Santidades
no Vaticano

Bento XVI terá título de Papa emérito e manterá
mesmo tratamento reservado a seu sucessor

-ROMA- Depois da renúncia, às 20h de amanhã, o
Papa Bento XVI permanecerá Pontífice — pelo
menos no título. Após semanas de debate inter-
no, o Vaticano decidiu que ele será chamado
“Sua Santidade Bento XVI” ou “Papa Romano
Pontífice Emérito”. Parece um detalhe, mas não
é. Pela primeira vez em600 anos, a Igreja Católi-
ca vai se encontrar na situação inusitada de ter
duas pessoas como título de “Sua Santidade”—
o atual e o que ainda será eleito — convivendo
sob o mesmo teto, o Vaticano.
— Foi uma decisão tomada com ele, em con-

sulta comoutros—explicou o porta-voz da Santa
Sé, Federico Lombardi. — Houve consultas ao
cardeal camerlengo, à Secretaria de Estado e ao
Colégio dos Cardeais, mas a determinação veio
do Papa. Ele disse: ‘Querome chamar assim’.
Com tanto simbolismo e tradição, todo deta-

lhe é pouco. Bento XVI vai ter que tirar o sapato
vermelho de Papa, cor reservada ao sucessor.
Que calçado ele vai usar?
— Não serão sapatos vermelhos, e sim mar-

rons. O Pontífice ficou muito contente com os
calçados desta cor que lhe deram de presente
na viagem a León (México), porque são muito
confortáveis —destacou Lombardi.
Outro funcionário do Vaticano comentou:
— Só posso dizer parabéns aos mexicanos.

ATIRADORES VIGIARÃO AUDIÊNCIA FINAL
Bento XVI também vai se desfazer de seu Anel
do Pescador — outro símbolo reservado ao Pa-
pa que comanda o Vaticano. O anel deverá ser
destruído, comomanda a tradição da Igreja. Jo-
seph Ratzinger usará outro anel, cujos detalhes
não foram divulgados. Finalmente, decidiu-se
que ele continuará usando a roupa branca, mas
umamais simples que a atual, sem a manta.
O Vaticano também divulgou detalhes dos úl-

timos momentos do Papa demissionário. On-
tem ele separou os documentos que serão envi-
ados para os diversos arquivos do Vaticano,
além de seus próprios estudos, que levará com
ele para sua nova residência.
Pelomenos 50mil pessoas são esperadas hoje

na Praça de São Pedro, onde ele fará sua última
audiência pública com os fiéis. Bento XVI vai
percorrer a praça como papamóvel para se des-
pedir dos fiéis.

A despedida do público receberá um aparato
especial de segurança. Até 800 policiais estarão
presentes na praça do Vaticano, entre guardas
uniformizados, oficiais à paisana dispersos no
meio da multidão, um esquadrão antibomba e
atiradores posicionados no teto de edifícios. Es-
tas precauções também abolirão o tradicional
“beija-mão” no fim da audiência.
As autoridades deRoma tambémestão se pre-

parando para que a peregrinação de fiéis ao Va-
ticano não atrapalhe a rotina da capital italiana.
Ometrô vai operar emplena capacidade, e as li-
nhas de ônibus com pontos mais próximos à
Praça de São Pedro receberão o reforço de mais
30 veículos.

BUSCA DE APARELHOS DE ESCUTA EM ALOJAMENTO
A agenda de amanhã funcionará comaprecisão
de um relógio suíço. Às 16h55m, o Papa sairá de
carro em direção ao heliporto. O cardeal deca-
no, Angelo Sodano, lhe dirá adeus. Às 17h, o he-
licóptero levará Ratzinger para Castelgandolfo,
onde ele passará os próximos dois meses. O tra-
jeto entre o Vaticano e a residência de verão do
Pontífice, ao Sul de Roma, dura 15 minutos. Lá
ele fará sua última aparição pública como Papa,
quando saudará o padre e os religiosos da dio-
cese local.
Às 20h, quando a renúncia for efetivada, a

Guarda Suíça terminará seu trabalho na porta
do Palácio Apostólico de Castelgandolfo.
— Assim terminará o Pontificado de Bento

XVI, às 20h de 28 de fevereiro — declarou, em
tom solene, o porta-voz do Vaticano.
Nestemomento, inicia operíodochamadopelo

Vaticano de Sé Vacante — aquele onde a Igreja
Católica não tem um chefe de Estado, e todas as
decisões importantes são suspensas. O Vaticano
é governado pelo Colégio dos Cardeais.
Somente a partir de segunda-feira os 115 car-

deais comdireito a voto serão oficialmente con-
vocados a Roma para a escolha do novo Pontífi-
ce. O comunicado é feito por e-mail, mas os clé-
rigos receberão tambémumacópia impressa do
documento, para que possam guardá-la. Só en-
tão o Colégio dos Cardeais estabelecerá a data
em que começará o conclave.
Os religiosos somente ficarão hospedados na

Casa de Santa Marta, seu alojamento durante a
eleição papal, “quase na véspera do conclave”,
segundo Lombardi. As televisões e telefones es-
tão sendo desconectados, e uma equipe faz a
varredura em busca de dispositivos de escuta. l
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O NOVO FIGURINO DO PAPAO NOVO FIGURINO DO PAPA

ANEL DO
PESCADOR
Deixará de usá-lo e
a joia será destruída

MANTO
BRANCO
Espécie de

paletó curto,
com capuz,

usado sobre a
batina branca

CRUZ DE
OURO

Usada por
papas, cardeais,
bispos e abades

FAIXA
Deve manter a faixa

branca que envolve as
vestes do Papa. Tem

bordado, geralmente, o
brasão do Pontífice

(como na foto ao lado)

SOLIDÉU
O solidéu branco só pode ser usado pelos

Papas; para os cardeais, a cor é o vermelho

OS PRÓXIMOS PASSOS DA SUCESSÃO PAPAL

SAPATO VERMELHO
De uso exclusivo do Papa,

Joseph Ratzinger passará a
usar os sapatos mexicanos

que ganhou (acima)

HOJE
Última audiência pública do
Papa. São esperadas 50 mil
pessoas na Praça de São Pedro

SEXTA-FEIRA
Primeiro dia da Sé Vacante, ou
seja, o período em que o Vaticano
não terá um chefe de Estado

AMANHÃ
Bento XVI se despede dos cardeais de
manhã e às 17h vai para Castel Gandolfo,
residência papal ao sul de Roma. Seu
Pontificado se encerra às 20h (hora local)

SEGUNDA-FEIRA
Primeira reunião oficial dos
cardeais. Nela poderá ser
definida a data de início do
conclave

SIM
NÃO

Vestimenta usada
pelo Pontífice nas
atividades
cotidianas não
relacionadas a
rituais. Alguns itens
serão mantidos

Tudo começou com uma entrevista
com o então líder da Congregação
da Doutrina da Fé, cardeal Joseph
Ratzinger, em 1992. O encontro
mudou a vida do jornalista alemão,
que, comunista, converteu-se de
novo ao catolicismo e tornou-se
o biógrafo do Pontífice

Peter Seewald

‘Seu maior sofrimento foram os casos de pedofilia’

-BERLIM- Da série de entrevistas, que prossegui-
ram depois que Ratzinger foi eleito Papa, surgi-
ramos livros “O sal da terra”, “Deus e omundo”
e “Luz do mundo”, traduzidos para mais de 20
idiomas, commais de ummilhão de exempla-
res vendidos, best-sellers que mostram uma
imagem diferente, bastante pessoal, do Pontífi-
cequedeixaoTronodeSãoPedroesta semana.

lQuando o senhor esteve comoPapa pela úl-
tima vez, notou que ele pretendia renunciar?
Percebi que ele demonstrava estar esgotado.

Parecia ter envelhecido. Estava com problemas
de vista e aparentava ter perdido a energia. Ele fa-
lou sobre o terceiro volume de sua obra sobre Je-
sus como se fosse seu último livro. Disse que era
um homem idoso, que perdia as forças. Mesmo
assim, fiquei surpreso coma renúncia, dez sema-
nas depois do encontro. Nessa conversa, para
preparar uma biografia, falamos sobre a sua vida,
desde a juventude, sobre o relacionamento que
tinha com os pais, a era nazista, como ele deser-
tou daWehrmacht (o exército deHitler) e sobre o
início da vida como padre.

lEle falou algo sobre as intrigas na Cúria?
Falou, mas em um encontro anterior que tive-

mos, em agosto, na sua residência de verão. Ele
disse que não conseguia compreender o objetivo
do vazamento de informações por meio do seu
mordomo, o caso chamado de VatiLeaks.Mas fez
questão de dizer que o caso deveria ser julgado
pela Justiça, e não por ele. Ele nunca procurou
exercer poder, ficava de fora das intrigas do Vati-
cano.OPapa vivia comahumildade de ummon-
ge. Bento XVI nunca foi ummanager, mas não é
certo dizer que ele não governounoVaticano. Ele
mandou transferir milhões de euros para os pro-
gramas de combate à Aids na Africa, reorganizou

oBancodoVaticano.Masele tambémadmitiu er-
ros, comoode ter reabilitadoobispoRichardWil-
liamson, da Fraternidade de São Pio. E seumaior
sofrimento foram os casos de pedofilia, que com-
bateumandando punir os culpados.

lQual é o legado de Bento XVI?
Foimuito importante o diálogo comoutras reli-

giões, a visita a uma sinagoga, a uma mesquita e
ao mosteiro de Martinho Lutero, o berço do pro-
testantismo, como fez emvisita àAlemanha. Ben-
to XVI nunca teve problema com pessoas que
pensavam de forma diferente da sua, pois ele
mesmo era controverso como teólogo. E ele foi o
Papa que escreveu uma grande obra. Nenhum,
antes dele, deixou como legado uma obra tão
monumental sobre Jesus Cristo. Ele é omais bem
sucedido teólogo da Alemanha. Quando era che-
fe da Congregação para a Doutrina da Fé, muitos
o chamavamde inquisidor,mas ele era umperse-
guido, que nunca falavamal daqueles que discor-
davam dele, nem de Hans Küng, que, há muitos
anos, era umdos seusmaiores críticos. Bento XVI
vai entrar para a História como umPapa que cul-
tivouasorigensdocristianismoe fez comqueou-
tras religiões cristãs não vissemmais no Vaticano
um concorrente, e sim um símbolo da unidade. E
como o Papa quemais criticou o abismo entre ri-
cos e pobres, a miséria nos países pobres e as
guerras do Ocidente.

lO que o senhor espera do próximo Papa?
Ele vai ter, comcerteza, estilo próprio. Vai tra-

zer carisma e prosseguir a grande herança de
JoãoPaulo II eBentoXVI.Masaprincipal tarefa
de umPapa é dar à Igreja e aomundoumaboa
palavra, que ajude a encontrar orientação nes-
sa época emdiversos aspectos confusa. A pala-
vradoamor, da verdade. E isso édifícil, levando
em consideração o paganismo, que está fican-
docadavezmais forte, e oateísmo,queadquire
formas cada vez mais agressivas. Isso é o que
interessaàspessoas.Umapalavraquevenhade
uma oração, de uma ligação intensiva com Je-
sus. Isso queremos ouvir de um Papa.

lE quanto à reforma da Igreja?
Euachoqueasdiscussões sobrea reforma in-

ternada IgrejaCatólica tiveramumefeito nega-
tivo, paralisador. Eu não acho, também, que o
fimdo celibato ou a abertura do sacerdócio pa-
ra as mulheres ajudaria a melhorar a situação.
As pessoas não iriammais à igreja se os padres
fossem casados ou se asmissas fossem rezadas
pormulheres. Aqui naAlemanha, a Igreja Lute-
rana temmais perdas de fiéis, embora já tenha
feito, há séculos, essas reformas. l

Corpoacorpo

GRAÇAMAGALHÃES-RUETHER
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NO TABLET
O GLOBO A MAIS

Reportagem publicada no vespertino digital

Product: OGlobo PubDate: 27-02-2013 Zone: Nacional Edition: 1 Page: PAGINA_AF User: Asimon Time: 02-26-2013 21:34 Color: CMYK

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Quarta-feira 27 .2 .2013 l Mundo l O GLOBO l 31

Compará-lo ao antecessor é injusto — ao me-
nos numericamente. Com 27 anos de papado,
João Paulo II, reconhecidamente um peregrino,
visitou 129 países. Bento XVI comandou a Santa
Sé por bem menos tempo, quase oito anos. Fez
com seu perfil estudioso e reservado apenas 24
viagens internacionais. Mas não passou desper-
cebido. Se internamente não faltaram escânda-
los de corrupção, pedofilia, intrigas internas e
crises de confiança nos corredores do Vaticano,
no palco externo, Bento XVI esteve sob os holo-
fotes quando cometeu gafes. Quando tentou fa-
zer tímidas intervenções políticas. Quando de-
fendeu ideias consideradas conservadoras para
os católicos. Quando provocou muçulmanos e

irritou judeus. E também incomodou outras de-
nominações cristãs.
No campo administrativo, apontado como

seuponto fraco, o Papademissionário fracassou
em promover reformas na Cúria e tampouco
conseguiu limpar a imagem da Igreja, além de
não ter sido notado como interlocutor político
de peso no cenário internacional. A firmeza que
rendeu ao cardeal Ratzinger o apelido de
Rotweiller de Deus ficou somente na retórica.
Mas especialistas são unânimes em afirmar que

o legado de Bento XVI para a Igreja é importante
— embora apenas no plano teológico. Ele escre-
veu três encíclicas, a forma mais importante de
documento pontifício. E também rompeu para-

digmas ao ser confrontado comescândalos, sendo
forçado pelas circunstâncias a falar abertamente
sobre casos de abuso e até a promover encontros
com vítimas de padres pedófilos e seus familiares.
Mesmo quando pediu perdão, o Papa assistiu

a protestos nas ruas de vários países. Ou optou
pela tática do ataque, como na visita à Espanha,
em 2010, quando criticou o secularismo pouco
depois de desembarcar. Conveniência, estraté-
gia ou personalidade. Não se sabe bem o moti-
vo,mas as incursões deBentoXVI na política fo-
ram um tanto desastradas. O ano de 2009 foi es-
pecialmente problemático. Durante uma via-
gem à África, o Papa disse que o uso de preser-
vativos na luta contra o vírus HIV estava agra-

vando os problemas. Um mês depois, judeus e
cristãos ficaram indignados com a decisão de
revogar a excomunhão de quatro bispos tradici-
onalistas — incluindo um que negava aberta-
mente a ocorrência do Holocausto. Em Israel,
Bento XVI causou irritação ao criticar omuro de
separação na Cisjordânia.
EmCuba, no ano passado, o Pontífice foi criti-

cado por esquivar-se publicamente do temados
direitos humanos na ilha e não pedir a liberta-
ção de presos políticos. No Brasil, em 2007, dei-
xou escapar uma ponta de desprezo pela Teolo-
gia da Libertação. O GLOBO destacou, a seguir,
alguns dos momentos mais importantes do pa-
pado de Bento XVI. l

Entre comentários controversos e escândalos internos, papado de perfil intelectual, mas sem destaque na política

Um rastro de polêmicas em quase oito anos

Em 9 de maio de 2007, Bento XVI desembarcou
em São Paulo para sua primeira viagem como
Papa ao continente americano. O pretexto,
oficialmente, era participar da V Conferência
Geral do Episcopado da América Latina e do
Caribe (V Celam). Mas a visita de cinco dias
tinha outros objetivos: além de dar ao Brasil
seu primeiro santo, canonizando Frei Antônio
Galvão, um franciscano que viveu no século
XVIII, a Igreja se preocupava com a evasão de
fiéis. E o Vaticano esperava ampliar o rebanho
no continente e deter o avanço do que o
próprio Bento XVI chamou de “seitas e novos
grupos pseudorreligiosos”.
O Papa foi recebido pelo então presidente

Luiz Inácio Lula da Silva e se hospedou no
Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Entre
missas, bênçãos e discursos, abordou o
problema das drogas, o aborto e condenou a
união civil, temas considerados como “feridas
na sociedade”.
Umamissa campal na Basílica de Nossa

Senhora Aparecida reuniu centenas de
milhares de fiéis. Mas, um discurso para os
bispos serviu como estopim de pequenas
polêmicas. Semmencionar nomes, Bento XVI
expressou certa frieza quanto à Teologia da
Libertação, criticou tanto o marxismo quanto o
capitalismo pelos “efeitos destrutivos sobre a
economia”. Grupos de esquerda, então,
criticaram o Pontífice alemão sob a alegação
de que os povos indígenas foram explorados
pelo colonialismo cristão europeu. l

Tentativa de frear evasão
de fiéis na América Latina

Oprimeiro santobrasileiro
REUTERS/13-5-2007

A visita, em novembro de 2006, visava à
melhora das relações com omundo islâmico.
Três meses antes, Bento XVI mencionara na
Baviera um imperador bizantino do século XIV
segundo o qual “o Islã havia sido difundido
pela espada”. Diante da ira coletiva, se disse
“profundamente arrependido”. Em Ancara, o
Papa visitou umamesquita e chegou até a fazer
uma oração virado para Meca. l

Viagem à Turquia contra efeitos
de discurso ofensivo ao Islã

Desconfiançamuçulmana

AFP/28-11-2006

Aproximação. Em Ancara com o xeque Ali Bardakoglu

As denúncias de abuso sexual por sacerdotes da
Igreja Católica, tanto nos Estados Unidos como
em países da Europa, transformaram-se naquele
que é, talvez, o maior fardo do Papa Bento XVI.
Ex-chefe da Congregação para a Doutrina da Fé,
ele enfrentou suspeitas de ter acobertado
milhares de casos, desde a década de 1980,
somente para proteger a imagem da Igreja.
Eleito Papa, teve de abordar publicamente o

problema. Pediu perdão e se encontrou com
vítimas. Mas, seus críticos mais ferozes alegam
que as palavras não bastaram. Esses escândalos
tiveram até implicações políticas, sobretudo nas
relações do Vaticano com a Irlanda.
Em 2009, o país estupefato assistiu à revelação

de documentos que indicavam os nome de 15
padres acusados pelo abuso de 450 crianças
entre 1975 e 2004. Quatro bispos renunciaram. A
Justiça entrou em cena, e o Vaticano chegou a
retirar seu embaixador de Dublin, em 2011, na
véspera da divulgação de um relatório do
Parlamento irlandês sobre os abusos. l

Escândalos forçaram ações
inéditas, como pedido de perdão

O fantasmadapedofilia
AFP/31-20-2010

Protestos. Parentes de vítimas da pedofilia se reúnem diante do Vaticano: Bento XVI foi o 1º a pedir perdão por abusos

Após dizer que omarxismo estava “ultrapassado”,
Bento XVI desembarcou emmarço do ano
passado na ilha sob grande expectativa.
Defendeu o “diálogo construtivo” e a “liberdade
autêntica de consciência e religião”. Encontrou-se
com os irmãos Castro e sacerdotes, mas não
escapou do desgosto dos dissidentes por não
recebê-los. E não ter feito críticas contundentes
às violações dos direitos humanos na ilha. l

Após agenda com Fidel e Raúl,
pregação vaga por liberdade

ReligiãoemCuba

REUTERS/28-3-2012

Reforço. Em Havana, a tentativa de fortalecer a Igreja

Emmarço de 2009, o Papa desembarcou na
África para uma visita de uma semana a
Camarões e Angola. Num continente
devastado pelo vírus HIV, ele reiterou o veto da
Igreja ao uso da camisinha. Segundo Bento
XVI, a Aids “não pode ser superada pela
distribuição de preservativos; pelo contrário,
eles aumentam o problema”. Para o Santo
Padre, a fidelidade dentro do casamento
heterossexual, a castidade e a abstinência são
as melhores formas de combater o vírus. l

Comentário sobre a Aids
mancha passagem pela África

Sexo semcamisinha

AP/19-3-2009

Polêmica. Bênção em um estádio de Camarões

A passagempela Espanha emnovembro de 2010
foi conturbada. Em Santiago de Compostela,
Bento XVI criticou um “agressivomovimento
anticlerical e laicista”. EmBarcelona, foi recebido
comprotesto: umbeijaço de cerca de 200 gays na
passagemdo papamóvel. O Papa atacou o aborto
e defendeu o casamento entre homem emulher. l

Aborto e casamento gay são
o alvo do Papa em Barcelona

Defesadepilaresda Igreja

AP/7-11-2010

Severidade. Discurso duro na Sagrada Família, de Gaudí

A ida ao campo de concentração de Auschwitz
foi o ponto alto da viagem à Polônia, entre 25 e
28 de maio de 2006. E palco do primeiro
mal-estar com a comunidade judaica. Apesar
de um discurso que questionava “onde estava
Deus” quando 1,5 milhão de pessoas, a
maioria judeus, forammortas naquele local
pelos nazistas, o Papa decepcionou os judeus
por não mencionar o antissemitismo cristão. l

EmAuschwitz, mas sem
denunciar o antissemitismo

Protesto judaico

AP/28-5-2006

Bento XVI não conseguiu se esquivar da
política em sua peregrinação pela Terra Santa,
emmaio de 2009. Em Belém, classificou de
“trágico” o muro erguido por Israel para isolar
seu território da Cisjordânia. O Pontífice
também decepcionou os israelenses no Museu
do Holocausto: o ex-rabino-chefe de Israel
Meir Lau classificou o discurso do Papa como
“vago” se comparado ao de João Paulo II. l

Desgaste com Israel após crítica
aomuro da Cisjordânia

Nocentrodoconflito

AFP/13-5-2009

Simpatia. Raro sorriso com criança palestina em Belém

Apoio. Centenas de milhares de fiéis saúdam Bento XVI na passagem do papamóvel até a basílica de Aparecida

História. Papa cruza o arco da entrada de Auschwitz

ArenúnciadeBentoXVI
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N ão adianta desprezar o dublê de comediante,
blogueiro e político como um populista e/ou
anarquista de direita. É ele quem lidera o par-

tido com o maior número de votos na Câmara dos
Deputados e o escolhido por umemcadaquatro itali-
anos nessa sua primeira participação numa eleição
nacional. Criou uma tsunami na política da Bota,
com sua palavra de ordem gritada aos líderes dos tra-
dicionais partidos: “Todos para casa!”. Grillo foi o pre-
ferido dos jovens, a geração esquecida até nas pro-
messas eleitorais — nada foi proposto aos quase dois
milhões que nem procuram mais emprego e aos 3,5
milhões que trabalham com contratos provisórios.
Mas não é só um fenômeno jovem. Para o Senado,

votam apenas os maiores de 25 anos, e os candidatos
do Movimento 5 Estrelas foram marcados na cédula
por quase um terço dos eleitores. O partido roubou vo-
tos da direita— representada pelo ficha suja Silvio Ber-
lusconi, o homemdo bunga bunga—eda esquerda do
circunspecto Pier Luigi Bersani. Infligiu uma derrota
estrondosa ao virtuosoMario Monti, o técnico conver-
tido empolítico de centro-direita, preferido da chance-
ler AngelaMerkel e de nove entre dez chefes de Estado
da União Europeia —
com o humor malvado à
la italiana, o pobre do ne-
to de Monti ganhou o
apelido de “spread” (taxa
de risco), numa ironia
com o economês do avô.
Grillo precisou só de

três anos para consolidar
o 5 Estrelas. Ele e os mili-
tantes adotaram princí-
pios interessantes: re-
nunciaram ao financia-
mento público de cam-
panhas e exigemdoselei-
tos que se comprometam
a não se candidatar mais
depois de dois mandatos
e a receber sópartedo sa-
lário — na Sicília, 75% do
pagamento são deposita-
dosnum fundode solida-
riedade. O partido teori-
camente não tem sede nem hierarquia e comunica-se
com os eleitores via Twitter, um site participativo e fil-
metes no YouTube. Os candidatos não passaram pela
televisão, mas encheram praças e encerraram a cam-
panha na Piazza San Giovanni, aplaudidos por 120mil
no histórico palco das manifestações de esquerda em
Roma e seguidos por mais 170 mil on-line.
“Agora que se tornou o primeiro partido, que diga o

que quer fazer”, pediu Bersani, o líder da centro-es-
querda, que deve ser encarregado de formar o gover-
no, commaioria só na Câmara e em busca de aliança
para poder governar.
Aí mora o perigo. Grillo e seus militantes falam em

“fantasia no poder” como os estudantes no longínquo
ano de 68. Elegem a solidariedade como valormáximo
e prometemumsalário cidadão demil euros pormês a
todos sem recursos e sememprego.Defendem internet
livre e grátis, assimcomoa reduçãode impostosparaas
pequenas indústrias. Para pânico dos mercados e da
troika — Banco Central Europeu, FMI e Comissão Eu-
ropeia — a filiação da Itália à União Europeia virou a
grandepolêmica:Grillo defende rediscutir todas as im-
posições de Bruxelas “para os italianos poderem voltar
a ter um padrão de vida europeu”. Em momentos me-
nos exaltados, sugere um plebiscito, na mesma linha
do conservador David Cameron, no Reino Unido.
Segundo o “Corriere della Sera”, nos comícios pré-

eleitorais do 5 Estrelas respiravam-se indignação e re-
signação: lá estavam os mais sugestionáveis que in-
formados à procura de nova ilusão, ao lado dos desi-
ludidos da centro-esquerda em clima de protesto. Di-
ante de tanta diversidade, a pergunta que não quer
calar: como coordenar o discurso de centenas de de-
putados e de uns 50 senadores num partido orgulho-
so de não ter hierarquia?
Acho que ninguém sabe. A hipótese de uma aliança

com a centro-esquerda já levou os militantes doMovi-
mento 5 Estrelas para a rua, exigindo que Grillo honre
seus compromissos, e a indefinição fez os mercados
despencarem de Tóquio a São Paulo. É mais provável
queomovimentodeGrillo seunaaoPartidoDemocrá-
tico para passar reformas pontuais. Por exemplo, uma
nova lei eleitoral que evitasse o flerte com a ingoverna-
bilidade que deixa a Itália e a Europa à beira de umata-
que de nervos desde domingo.
Os especialistas achamque pode ser necessário voltar

às urnas ainda este ano para garantir a governabilidade.
Mas até lá seria bom a esquerda voltar a ser esquerda e
ospartidosdeixaremdeolhar comarde superioridadea
força política que deu esperança a uma geração farta de
ser ignorada. E, claro, que Berlusconi fosse aproveitar a
tal damelhor idade em casa. l

“Por falta de uso, vendo um título universitário
quase novo.” O anúncio na internet foi colocado
por um superdiplomado italiano, formado em
Ciências Políticas, com curso emMarketing em
Londres, além de doutorado em Comunicação
e Publicidade em Turim, cidade onde mora.
Está desempregado como um em cada três
jovens no país — 80% dos demitidos desde o
aprofundamento da crise econômica em 2008.
Votou no Movimento 5 Estrelas, de Beppe
Grillo, o grande vitorioso da eleição italiana.

A voz da geração esquecida

1
Grillo foi o preferido dos
jovens, a geração
esquecida até nas
promessas eleitorais

2
Émais provável que o
Movimento 5 Estrelas se una
ao Partido Democrata para
passar reformas pontuais

3
Especialistas acham que
pode ser necessário voltar
às urnas ainda este ano para
garantir a governabilidade

U
Ospontos-chave

N o próximo con-
clave, os cardeais
eleitores serão 61
europeus, 19 lati-

no-americanos (dos quais
cinco brasileiros), 14 norte-
americanos, 11 africanos,
dez asiáticos e um da Ocea-
nia. O candidato eleito Papa
deve ter pelomenos 2/3 dos
votos.
Esses números podem va-

riar, dependendo da data de
abertura do conclave. O car-
deal alemão Walter Kasper,
por exemplo, completa 80
anos a 5 de março. A Itália é
o país com o maior número
de eleitores, 21 cardeais.
A data do início do con-

clave é importante, porque
a Semana Santa deste ano
começa a 24 de março, dia
da missa do Domingo de
Ramos, seguida pela festa
da Páscoa, a 31 de março.
Para se ter um novo Papa

antes do período litúrgico
mais solene do calendário
da Igreja, ele teria que ser
empossado a 17 de março,
devido à tradição de cele-
brar a missa de entronação
em um domingo. Dado o
prazo apertado, as especu-
lações dão conta de que a
votação teria início por vol-
ta de 10 de março.
Uma vez eleito, o novo

Papa deverá escolher um
outro nome. Essa tradição
data de 533, quando um
padre chamado Mercúrio
foi eleito bispo de Roma.
Por se considerar que Mer-
cúrio era um nome pagão,
inadequado a um Pontífi-
ce, ele adotou João II. Até
então os Papas eram sim-
plesmente chamados por
seu nome de batismo.
Bento XVI mereceu, em

2005, uma eleição rapidíssi-
ma, apenas 24 horas após o
início do conclave, depois

de quatro escrutínios.
No século XX, o conclave

mais breve foi o que elegeu Pio
XII, a 2 de março de 1939. Du-
rou também 24 horas e três es-
crutínios. O mais longo elegeu
Pio XI, a 6 de fevereiro de 1922,
só decidido após quatro dias e
14 escrutínios.
João Paulo II, que dirigiu a

Igreja Católica ao longo de 26
anos e cinco meses, foi eleito
em 48 horas e oito escrutínios,
a 16 de outubro de 1978. Prece-
deu-o João Paulo I, eleito em
24 horas e quatro escrutínios.
O pontificado mais longo da

história da Igreja, à exceção do
apóstolo Pedro, foi o Papa Pio
IX, que governou a Igreja de
1846 a 1878 — 31 anos, sete
meses e 17 dias.
O primeiro conclave do sécu-

lo XX elegeu Pio X, hoje canoni-
zado, em agosto de 1903, após
quatro dias de votações. Tam-
bém cotado como “papável”, o
cardeal Mariano Rampolla, que
fora secretário de Estado do Pa-
pa Leão XIII, teve sua eleição
vetada pelo imperador da Áus-
tria, Francisco José I que, como
monarca católico, tinha o direi-

to de intervir no conclave. Ram-
polla foi punido por sua política
de respaldo às aspirações esla-
vas que fermentavam nos Bál-
cãs. Foi a última intromissão ex-
plícita do poder civil numa elei-
ção papal.
Pio X foi sucedido por Bento

XV, eleito a 3 de setembro de
1914, após três dias e dez es-
crutínios. Ratzinger adotou o
nome de Bento XVI em home-
nagem ao pastor disposto a
buscar a paz durante o período
conturbado em que a Europa
se encarniçava na Primeira
Grande Guerra. Foi sucedido
por Pio XI em 1922.
João XXIII, eleito aos 77

anos, a 28 de outubro de 1958,
após três dias de conclave e
dez escrutínios, ocupou o pa-
pado por apenas cinco anos e
promoveu uma verdadeira re-
volução na Igreja Católica ao
convocar, de surpresa, o Con-
cílio Vaticano II.
O período mais longo com o

trono de Pedro vazio durou três
anos, sete meses e um dia, entre
26 de outubro de 304 (morte do
PapaMarcelino) e 27demaiode
308 (eleição do PapaMarcelo I).

O costume de trancar os
cardeais eleitores “com
chaves” (conclave) teve
início na cidade italiana
de Viterbo, em 1271. O Pa-
pa Clemente IV havia mor-
rido em 1268, e passados
quase três anos nada de os
17 cardeais elegerem o su-
cessor. O povo de Viterbo,
para apressar a decisão,
retirou o telhado do local
em que os prelados se reu-
niam e obrigou-os a se ali-
mentar apenas de pão e
água. Logo foi eleito Gre-
gório X, que normatizou o
enclausuramento do colé-
gio cardinalício.
Agora o isolamento dos

cardeais visa a evitar intro-
missão do poder civil e va-
zamento dos debates que
precedem os escrutínios.
Porém, com as atuais tec-
nologias de captação de
som à distância, não é im-
provável uma escuta remo-
ta do conclave. l

FREIBETTO

As tradições do conclave
Artigo

FREI BETTO é escritor, autor
de “A arte de semear estrelas”
(Rocco), entre outros livros.

CLAUDIO DUARTE

ArenúnciadeBentoXVI

Estudantes se acorrentam para
exigir notícias sobre Chávez
Protesto em Caracas
terminou com dura
ação da polícia

-CARACAS-Um grupo de estudan-
tes universitários se acorren-
tou nas imediações da sede do
Tribunal Supremo de Justiça
da Venezuela (TSJ), em Cara-
cas, para exigir que o governo
do país dê detalhes sobre o es-
tado de saúde do presidente
Hugo Chávez. Policiais usaram
cassetetes e balas de borracha
para dispersar a manifestação.
Nem a mídia, nem a polícia,

ou os próprios manifestantes
divulgaram estimativas do ta-
manho do protesto, mas vídeos
publicados por veículos da im-

prensa venezuelana mostram
queonúmerodepresentes che-
gava a dezenas.
—Não queremos Cuba, que-

remos Venezuela! — gritavam
os estudantes, segundo o site
“Noticias24”.
De acordo com a TV Globo-

visión, pelo menos dez mani-
festantes ficaram feridos na
açãopolicial. Até a noite de on-
tem, estudantes continuavam
nas proximidades do TSJ. Foi o
tribunal o responsável por de-
cidir que Chávez poderia to-
mar posse depois de 10 de ja-
neiro, data inicialmente mar-
cada para o juramento de seu
quarto mandato.
— Vamos ficar aqui até sa-

bermos a verdade. Achamos
que (o vice) Nicolás Maduro

está mentindo — disse o estu-
dante Villcar Fernández à Glo-
bovisión.
Há uma semana, o mesmo

grupo realizou um protesto de
vários dias em frente à Embaixa-
dadeCubaemCaracas,parape-
dir a volta de Chávez à Venezue-
la e o fim de uma suposta inge-
rência cubana no país. O presi-
dente voltou à capital venezue-
lana no dia 18 apósmais de dois
meses internado em Havana,
onde foioperadopelaquartavez
desde o diagnóstico de câncer.
Ontem, Maduro disse que Chá-
vez continua com “dificuldades
respiratórias”. Mesmo assim, se-
gundo pesquisa do instituto
Hinterlaces, 60% dos venezuela-
nos creem que o presidente vol-
tará a governar normalmente. l

JUAN BARRETO/AFP

Pancadaria. Integrantes da Polícia Nacional Bolivariana agridem estudantes que exigiam mais notícias sobre Chávez

Obstrução republicana
sinaliza início difícil para
Obama no Congresso

-WASHINGTON- Com um atraso de
duas semanas e após uma sé-
rie de obstruções da bancada
republicana, o Senado ameri-
cano confirmou finalmente
ontemoex-senadorChuckHa-
gel como o novo secretário de
Defesa dos Estados Unidos.
Os senadores apoiaram a in-

dicação do presidente Barack
Obama por 58 votos a 41. Ape-
nas quatro republicanos se
juntaram aos democratas e in-
dependentes no apoio aHagel.
A aprovação final encerra

uma rara batalha para impedir
uma nomeação presidencial —
indicando, segundo analistas,
uma forte sinalização republi-
cana sobre a relação comaCasa
Branca neste início do segundo
mandato de Obama.
O ex-senador republicano,

veterano da Guerra do Vietnã,
vinha sendo contestado por
declarações passadas e polê-
micas acerca de Israel e do Irã.
E também por criticar o ex-
presidente George W. Bush e a
ofensiva ao Iraque.
— O processo de confirma-

ção provavelmente deixa algu-
mas cicatrizes leves em Hagel
porque os críticos republica-
nos levantaram dúvidas sobre
o seu julgamento — avaliou
Sarah Binder, especialista em
Congresso da Brookings Insti-
tution.
Hagel será empossado hoje. l

Senado aprova
Hagel como
secretário de
Defesa dos EUA

Product: OGlobo PubDate: 27-02-2013 Zone: Nacional Edition: 1 Page: PAGINA_AH User: Asimon Time: 02-26-2013 22:09 Color: CMYK

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 fev. 2013, Economia, p. 30-32.
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