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Cresce pressão para família real responder acusações de racismo

A entrevista de Harry e Meghan à apresentadora Oprah Winfrey causou mal-estar em Londres. Na conversa
transmitida pela CBS (EUA) na noite de domingo, o casal acusa a realeza de racismo. Os ataques aumentaram a
pressão por uma resposta para evitar um impacto ainda mais devastador para a monarquia britânica.

Presidente do Paraguai tenta
evitar pedido de impeachment
Manifestantes voltaram a se reunir em Assunção, defendendo renúncia de Benítez
DE ASSUNÇÃO

O presidente do Paraguai,
Mario Abdo Benítez, começou a se articular para tentar conter os protestos e evitar um impeachment. Ontem, ele obteve apoio de
aliados do seu antecessor,
Horacio Cartes, para blindarseugovernono Congresso. Pela quarta noite seguida, manifestantes se reuniram em Assunção para pedir a renúncia de Benítez,
acusado de negligência no
combate à pandemia.
Os opositores de Benítez
também se movimentam
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para aproveitar a onda de
insatisfação popular. Os 29
deputados do Partido Liberal, o maior da oposição,
afirmaram ontem que vão
formalizar um processo de
impeachment do presidente paraguaio, apesar de não
terem maioria na Câmara
dos Deputados.
AsaídadeBenítezéaprincipal reivindicação dos protestos, que começaram na
sexta-feira, em Assunção.
Os manifestantes reclamam da falta de tratamento
paraa covidem hospitais.
São necessários 53 votos

favoráveis para aprovar o
iníciodoprocesso de impeachment na Câmara dos Deputados. Em seguida, o julgamento é levado ao Senado, com 45 membros, que
atuam como juízes, em um
procedimento
parecido
com o brasileiro.
Ontem, Benítez confirmou a troca de ministros para tentar acalmar a população,incluindootitulardoMinistério da Saúde, que passou a ser ocupado por Julio
Borba, até então o número
dois da pasta. A pequena reforma ministerial, no entan-

to, não parece ter salvado a
pele de Benítez. No início
da noite, manifestantes se
reuniram novamente nas
ruas de Assunção para pedirsuarenúncia.
Um ano após a detecção
do primeiro caso de covid
no Paraguai, a gestão da
pandemia pelo governo
tem sido contestada pela
população em razão da demora na chegada de vacinas contra a covid-19 e da
falta de medicamentos paratratarpacientesinternados com a doença nas
UTIs.(EstadãoConteúdo)
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Portugal. O presidente reeleito de Portugal, Marcelo Rebelo de

Sousa, tomou posse do cargo ontem, durante cerimônia na Assembleia
da República, em Lisboa, iniciando seu segundo mandato de cinco anos.
Ele afirmou que “os segundos mandatos são sempre mais difíceis do
que os primeiros” e destacou suas prioridades: vencer a pandemia,
vencer a crise econômica, evitar crises políticas, coesão social
e protagonismo internacional do país.
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