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vaticano

O s historiadores co-
meçaram a investigar 
ontem os arquivos do 

pontificado do papa Pio XII 
(1930-1958), acusado de per-
manecer calado durante o 
extermínio de seis milhões de 
judeus. As autorizações para 
ter o direito de se instalar em 
uma das pequenas salas de 
estudo dos arquivos do Va-
ticano já foram distribuídas. 
Mais de 200 pesquisadores se 
inscreveram para este evento 
histórico, ansiosos para co-
meçar a examinar milhões de 
documentos.

O jovem pesquisador ale-
mão Sascha Hinkel, entre os 
selecionados de ontem, come-
morou “uma excelente opor-
tunidade de estar entre os pri-
meiros a ver os documentos”.

Membro da equipe de as-
sistentes do professor de His-
tória Religiosa Hubert Wolf, 
especialista em Pio XII e na era 
nazista, ele conta com cinco 
anos de trabalho para tentar 
encontrar respostas para suas 
perguntas. Mas “os arquivos 
do pontificado ocuparão os 
historiadores por pelo menos 
20 anos”, prevê.

“Para milhões de pessoas, 
católicas e judias, esses arqui-
vos são de enorme interesse 
humanitário”, explica Suzan-
ne Brown-Fleming, diretora 
de programas internacionais 

Aberto o acervo 
do papa Pio XII
Pontífice é acusado de silenciar durante o holocausto

do Museu Memorial do Ho-
locausto dos Estados Unidos, 
que iniciou ontem uma explo-
ração de três meses.

VerDaDe
“A Igreja não tem medo da 

História”, afirmou o papa Fran-
cisco ao decidir há um ano abrir 
os cobiçados arquivos. Uma 
transparência simbolizada al-
guns dias atrás pela presença 
de câmeras no bunker dos ar-
quivos centrais do Vaticano - 
até recentemente chamados de 
“arquivos secretos” - abrigando 
85 km de prateleiras, incluindo 
uma seção dedicada ao ponti-
ficado de Pio XII, protegida por 
grades trancadas.

Na ocasião, o responsável 

pelos arquivos, monsenhor 
Sergio Pagano, exibiu alguns 
documentos que cheiravam 
a pó. Por exemplo, desenhos 
e cartas de crianças alemãs 
agradecendo ao papa em 1948 
por seus presentes por ocasião 
de sua primeira comunhão.

“Homem Do passaDo”
Também foram abertos 

pela primeira vez os arquivos 
do longo período pós-guerra, 
principalmente os relativos à 
censura de escritores e padres 
próximos do comunismo.

Para a fase polêmica do Ho-
locausto, o Vaticano publicou 
o que considerava essencial há 
40 anos, em 11 volumes. Mas 
faltam peças, principalmen-
te as respostas do papa a seus 
correspondentes e visitantes.

Historiadores de todo o mun-
do tentarão entender melhor a 
personalidade desse papa.

  Arquivo de Pio XII será visto por historiadores nos porões da Santa Sé
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iMPoSto DE REnDa

No primeiro dia de en-
trega da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2020, 372.493 
contribuintes acertaram as 
contas com o Leão. Esse é o 
número de documentos en-
viados das 8h, horário em 
que começou a entrega, até 
as 16h de ontem (2).

O total equivale a 1,16% 
das 32 milhões de decla-
rações esperadas para este 
ano. O prazo de entrega vai 
até as 23h59 de 30 de abril. 
Quem declara no início do 
prazo tem prioridade para 
receber a restituição, caso 
não a preencham com erros 
e omissões. Pessoas com 

mais de 60 anos, com mo-
léstias graves ou deficiência 
física também recebem a 
restituição primeiro.

O programa gerador da 
declaração está disponível 
no site da Receita Federal. 
Quem optar por dispositi-
vos móveis, como tablets ou 
smartphones, poderá baixar 
o aplicativo Meu Imposto de 
Renda nas lojas Google Play, 
para o sistema operacional 
Android, e na App Store, para 
o sistema operacional iOS.

A declaração do Imposto 
de Renda é obrigatória para 
quem recebeu rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 
28.559,70 no ano passado, 
o equivalente a R$ 2.196,90 
por mês, incluído o décimo 
terceiro.

Mais de 370 mil fazem 
a declaração no 1º dia

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva recebeu 
ontem, em Paris, o título de 
cidadão honorário de Paris. 
A honraria foi entregue pela 
prefeita da capital francesa, 
Anne Hidalgo.

O título de cidadão honorá-
rio de Paris foi concedido pelo 
Conselho de Paris, órgão equi-
valente a uma Câmara de Ve-
readores, em outubro passado, 
em razão do “engajamento de 
Lula na redução das desigual-
dades sociais e econômicas no 
Brasil” e também por sua polí-
tica “contra as discriminações 
raciais”, segundo comunicado 
da Prefeitura de Paris divulga-
do na ocasião.

Em discurso em português, 

o ex-presidente disse que o 
Brasil vive “um processo de 
enfraquecimento do processo 
democrático, estimulado pela 
ganância de poucos e pelo des-
prezo em relação aos direitos 
do povo”. Afirmou ainda haver 
“repetidos ataques ao Estado 
de direito e à Constituição”.

Lula voltou a dizer que é ino-
cente dos crimes pelos quais foi 
condenado na Justiça. Ele criti-
cou o Ministério Público Federal 
e o então juiz Sérgio Moro, atual 
ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública. O ex-presidente foi 
condenado em duas ações: uma 
pelo processo do triplex do Gua-
rujá e outra pelo sítio de Atibaia. 
Ambas foram confirmadas em 
segunda instância.

Lula recebe o título de
cidadão honorário de Paris
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