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Mortose feridosemdistúrbiosnaColômbia

B
ogotá – Pelo menos 19
pessoas morreram e
mais de 800 ficaram fe-
ridas nos distúrbios que

se seguem em cinco dias de pro-
testos na Colômbia contra um
projeto de reforma tributária
promovido pelo governo de Iván
Duque, informaram ontem as au-
toridades. Segundo o balanço da
Defensoria do Povo (ombuds-
man), 18 civis e um policial mor-
reram nas manifestações que co-
meçaram no dia 28 de abril em
todo o país. Já o Ministério da
Defesa contabilizou 846 feridos,
dos quais 306 civis. Policiais
prenderam 431 pessoas durante
os distúrbios, e o governo orde-
nou que os militares fossem en-
viados para as cidades mais afe-
tadas. Algumas ONGs acusaram
a Polícia de atirar contra civis.

O ministro da Defesa, Diego

Molano, garantiu que os atos de
violência foram “premeditados,
organizados e financiados por
grupos dissidentes das Farc”
que se afastaram do acordo de
paz assinado em 2016, e pelo
ELN, a última guerrilha reconhe-
cida na Colômbia. Também re-
portou atos de vandalismo em
69 estações de transporte, 36
caixas eletrônicos, 94 bancos,
14 pedágios e 313 estabelecimen-
tos comerciais.

Pressionado pelas manifesta-
ções nas ruas, Duque ordenou
no domingo a retirada da propos-
ta que era debatida com ceticis-
mo no Congresso, onde um am-
plo setor a rejeitava por punir a
classe média e ser inadequada
em meio à crise desencadeada
pela pandemia de coronavírus.
Apesar do anúncio, na manhã
desta segunda-feira já havia pes-

soas nas ruas e bloqueios de es-
tradas em Bogotá. O governo
apresentou a reforma tributária
ao Congresso em 15 de abril co-
mo uma medida para financiar

os gastos públicos. Desde a sex-
ta-feira, o presidente conserva-
dor havia anunciado que refor-
mularia o projeto. No domingo,
detalhou os alcances da nova pro-

posta, que excluirá o aumento do
IVA sobre bens e serviços e a am-
pliação da base de contribuintes
ao imposto de renda, os pontos
mais controversos da “Lei de soli-
dariedade sustentável”.

As críticas vieram tanto da
oposição política quanto de seus
aliados, e o descontentamento lo-
go se espalhou pelas ruas. Cada
protesto foi seguido por tumul-
tos e confrontos com as forças
de segurança. Com a reforma, o
governo pretendia arrecadar cer-
ca de 6,3 bilhões de dólares en-
tre 2022 e 2031, para resgatar a
economia. Em 2020, o PIB da
quarta maior economia da
América Latina encolheu 6,8%, o
pior desempenho em meio sécu-
lo. O desemprego disparou para
16,8% em março, e 3,5 milhões
de pessoas caíram na pobreza
em meio à crise da pandemia.

MUNDO

Washington – Os Estados Uni-
dos vão começar a reunir esta
semana algumas famílias de mi-
grantes separadas durante o go-
verno do ex-presidente Donald
Trump, anunciou ontem o secre-
tário do Departamento de Segu-
rança Interna (DHS), Alejandro
Mayorkas. Ele informou que qua-
tro mães que fugiram de “situa-
ções extremamente perigosas
em seus países de origem” serão
reunidas com seus filhos depois
de serem separados na fronteira
entre os Estados Unidos e o
México. Mayorkas manifestou
sua alegria pelo início do proces-
so de reunificação e pelo fato de
estas “quatro mães poderem
abraçar os seus filhos depois de
tantos anos”. E indicou que este
é apenas o “início” do programa.

Buenos Aires – O julgamento
contra duas freiras e outras sete
mulheres acusadas em um caso
de abuso sexual de crianças sur-
das em um internato na Argenti-
na começou ontem, depois de ser
adiado devido ao isolamento por
Covid-19 de uma das acusadas.
O julgamento acontece de forma
semipresencial na cidade de Men-
doza, sem acesso da imprensa.
Nenhuma das acusadas foi pes-
soalmente ao tribunal, mas parti-
ciparam remotamente. Este é o
segundo processo em um caso
que abalou o país. Em 2016, dois
padres católicos foram condena-
dos a mais de 40 anos de prisão
por abuso e estupro de crianças
entre 4 e 17 anos, cometidos no
período de 2004 a 2006, no Insti-
tuto Próvolo, de Mendoza.

Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas em protestos contra um projeto de reforma tributária

Policiais, que já prenderam 431 pessoas, são acusados de atirar contra civis
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