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Papa teria admitido
existência de ‘lobby
gay’ no Vaticano
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Opositor venezuelano anuncia programa via web
Capriles diz que objetivo da medida é manter a comunicação com seus seguidores; única TV que era crítica do chavismo mudou de mãos em abril

Pela web. Capriles: tentativa de driblar cerco do governo

● Admissão

Denúncia. Papa Francisco recebeu dossiê feito por cardeais

Site divulga trechos da
fala de Francisco durante
reunião privada sobre
dossiê que recebeu do
antecessor, Bento XVI

CARACAS

O candidato derrotado à presi-
dência da Venezuela na eleição
de 14 de abril e líder da oposi-
ção, Henrique Capriles, come-
çou na terça-feira a emissão de
um programa de televisão na
internet, a fim de superar o que
os opositores qualificam como
monopólio do governo sobre a
mídia.

Capriles anunciou que o pro-
grama Venezuela Somos Todos
vai ao ar às terças-feiras por
meio do site capriles.tv. Ele afir-
mou que procura superar “a di-

ficuldade de poder se comuni-
car ao vivo com todos os vene-
zuelanos e transmitir informa-
ções em tempo real”.

Capriles disse que os novos
proprietários da Globovisión ti-
nham decidido limitar sua pre-
sença ao vivo na emissora. Os
proprietários do canal, que du-
rante anos foi o único a emitir
opiniões críticas ao governo e
mudou de mãos após a eleição
de abril, negaram as acusações.

“É importante que nossa voz
seja ouvida não só na Venezue-
la, mas também em outros paí-
ses”, afirmou Capriles, acres-

centando que vai enviar uma
carta ao papa Francisco para
que ele “conheça melhor a reali-
dade” do país. O opositor disse
também que, posteriormente,
deverá pedir uma audiência ao
papa.

Segundo o ex-candidato, a re-
cente compra da Globovisión e
de outros meios de comunica-
ção privados do país faria parte
de um plano do governo para
“tornar invisível” a oposição
ao sucessor de Hugo Chávez –
morto em 5 de março –, Nicolás
Maduro.

Capriles perdeu a eleição pa-

ra Maduro por uma margem de
1,5% dos votos e denunciou a
ocorrência de fraudes na apura-
ção que favoreceram ao chavis-
ta. O candidato opositor exigia
a revisão do resultado “urna
por urna” – demanda rejeitada
pelos organismos estatais que
fiscalizam o processo eleitoral,

Na mesma terça-feira em
que Capriles anunciou o pro-
grama pela internet, o Conse-
lho Nacional Eleitoral con-
cluiu a auditoria parcial dos re-
sultados da eleição e anunciou
não ter detectado nenhuma ir-
regularidade. / AP

Rachel Donadio
THE NEW YORK TIMES / ROMA

Há anos, talvez séculos, esse
era um dos segredos de Poli-
chinelo que corriam em Ro-
ma: há prelados na hierar-
quia do Vaticano que são
gays. Mas os cochichos ganha-
ram amplitude esta semana,
quando o papa Francisco, em
audiência privada, teria admi-
tido a existência de um
“lobby gay”, que operaria no
Vaticano, competindo por po-
der e influência.

Num encontro da Confedera-
ção Latino-Americana e Caribe-
nha de Homens e Mulheres Reli-
giosas, no dia 6, o papa referiu-
se a um dossiê que recebeu do
antecessor, Bento XVI. “O
‘lobby gay’ é mencionado no re-
latório, e existe mesmo, está aí.
(...). Precisamos ver o que é pos-
sível fazer”, disse Francisco, se-
gundo síntese aproximada da
reunião, publicada no site chile-
no Reflexión y Liberación.

Na terça-feira, o porta-voz do
Vaticano, padre Federico Lom-
bardi, não desmentiu a notícia
sobre a fala do papa, dizendo
apenas que não faria comentá-
rios sobre um encontro priva-
do. No fim do dia, o grupo latino-
americano, uma organização re-
gional que congrega padres e
freiras de diversas ordens reli-
giosas e é conhecida pela sigla
Clar, confirmou as observações
papais e divulgou um pedido de
desculpas, no qual o grupo se
diz consternado com a publica-
ção do relato da reunião pelo si-
te chileno.

Faz tempo que o “lobby gay”
é alvo de especulações no Vati-
cano, as referências mais recen-
tes a sua existência foram feitas
em reportagens repletas de de-
talhes indecorosos, com base
em fontes anônimas, publica-
das pelo jornal La Repubblica e
pela revista Panorama em mar-

ço, pouco antes do conclave no
qual o papa foi eleito.

As reportagens dizem que, an-
tes da súbita decisão de se apo-
sentar, em 28 de fevereiro, o en-
tão papa, Bento XVI, se exaurira
com diversos escândalos de cor-
rupção – envolvendo, entre ou-
tras coisas, as ações do que foi
descrito como uma rede de pa-
dres gays que recorria à chanta-
gens para obter influência e tra-
ficar segredos de Estado.

As reportagens informam
que um dossiê secreto, feito por
três cardeais encarregados por
Bento XVI de investigar um es-
cândalo de vazamentos de docu-
mentos, revelou as atividades
da rede, da qual também faziam
parte indivíduos não eclesiásti-
cos, que poderiam chantagear
clérigos homossexuais.

Na época, o Vaticano qualifi-
cou as reportagens de serem
“não comprovadas, inverificá-
veis e completamente falsas”.

Para os católicos, a notícia de
que talvez existam gays no Vati-
cano – uma instituição para a
qual a prática da homossexuali-
dade é um pecado grave – deve
cair como uma bomba. Mas anti-
gos observadores da Cúria não
se abalaram com os comentá-
rios do papa Francisco.

Um funcionário do Vaticano,
diz não se espantar com o fato
de Francisco ter mencionado
um “lobby gay”, mas observa
que o texto publicado sobre a
reunião é pobre em “tom e con-
texto”.

“Numa instituição tão gran-
de quanto o Vaticano, é natural
que haja homossexuais”, diz o
funcionário. “Mas de conivên-
cia ou cooperação interna, eu
nunca tive conhecimento.”

Outros dizem que os comen-
tários do papa estão de acordo
com sua ênfase na abertura e
transparência.

“Um lobby de pessoas que se
chantageiam umas às outras
prolifera quando você evita fa-
lar sobre o assunto”, diz Alber-
to Melloni, historiador do Vati-
cano. “O papa está certo em fa-
lar. Assim, rompe-se o mecanis-
mo que favorece a chantagem.”

“A questão aqui é a chanta-
gem e a vulnerabilidade a ela,
não a homossexualidade”,
acrescenta Melloni.

De acordo com o resumo da
fala do papa ao grupo latino-
americano publicado pelo site
chileno, Francisco afirmou que
está adotando mais medidas pa-
ra melhorar a governança no Va-
ticano, incluindo a instalação
de uma comissão de oito car-
deais, que ele nomeou em abril.
/ TRADUÇÃO DE ALEXANDRE HUBNER

“O ‘lobby gay’ é
mencionado no relatório
(entregue por Bento XVI), e
existe mesmo, está aí. (...).
Precisamos ver o que é
possível fazer”
Francisco
PAPA
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