
MUNDO
Portugal.Opresidente reeleitodePortugal,MarceloRebelode
Sousa, tomoupossedo cargoontem,durante cerimônianaAssembleia
daRepública, emLisboa, iniciandoseusegundomandatodecinco anos.
Eleafirmouque “os segundosmandatos são sempremais difíceisdo
queosprimeiros” edestacou suasprioridades: vencerapandemia,
vencera criseeconômica, evitar crisespolíticas, coesão social
eprotagonismo internacionaldopaís.
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O presidente do Paraguai,
MarioAbdoBenítez,come-
çou a se articular para ten-
tarconterosprotestoseevi-
tar um impeachment. On-
tem, ele obteve apoio de
aliados do seu antecessor,
Horacio Cartes, para blin-
darseugovernonoCongres-
so. Pela quarta noite segui-
da, manifestantes se reuni-
ram em Assunção para pe-
dir a renúncia de Benítez,
acusado de negligência no
combateàpandemia.
Os opositores de Benítez

também se movimentam

para aproveitar a onda de
insatisfação popular. Os 29
deputadosdoPartidoLibe-
ral, o maior da oposição,
afirmaram ontem que vão
formalizar um processo de
impeachment do presiden-
te paraguaio, apesar denão
terem maioria na Câmara
dosDeputados.
AsaídadeBenítezéaprin-

cipal reivindicaçãodos pro-
testos, que começaram na
sexta-feira, em Assunção.
Os manifestantes recla-
mamdafaltadetratamento
paraacovidemhospitais.
São necessários 53 votos

favoráveis para aprovar o
iníciodoprocessodeimpea-
chmentnaCâmaradosDe-
putados. Em seguida, o jul-
gamento é levado ao Sena-
do, com 45 membros, que
atuam como juízes, em um
procedimento parecido
comobrasileiro.
Ontem, Benítez confir-

mouatrocadeministrospa-
ra tentar acalmar a popula-
ção,incluindootitulardoMi-
nistério da Saúde, que pas-
sou a ser ocupado por Julio
Borba, até então o número
dois da pasta. A pequena re-
formaministerial, no entan-

to, não parece ter salvado a
pele de Benítez. No início
da noite, manifestantes se
reuniram novamente nas
ruas de Assunção para pe-
dirsuarenúncia.
Um ano após a detecção

do primeiro caso de covid
no Paraguai, a gestão da
pandemia pelo governo
tem sido contestada pela
populaçãoemrazãodade-
mora na chegada de vaci-
nas contra a covid-19 e da
faltademedicamentospa-
ratratarpacientesinterna-
dos com a doença nas
UTIs.(EstadãoConteúdo)
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Crescepressãopara família real responderacusaçõesde racismo
AentrevistadeHarryeMeghanàapresentadoraOprahWinfrey causoumal-estar emLondres. Naconversa

transmitidapelaCBS (EUA)nanoite dedomingo,o casal acusaa realezade racismo.Osataquesaumentarama
pressãoporuma respostaparaevitarum impacto aindamaisdevastadorparaamonarquiabritânica.

PresidentedoParaguai tenta
evitarpedidode impeachment
Manifestantes voltaram a se reunir em Assunção, defendendo renúncia de Benítez
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