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semanal dedicada inteira-
mente a Francisco.

Perguntado sobre os escdn-
dalos de pedofilia, o papa dis-
se que "ningu6m tem feito
mais contra a oedofilia do
que a Igreja". Ele lamentou
que, na suavis6o, aigeja se-
ja tamb€m "a (tnica atacada".

CASA]IIENTO GAY

Na mesma entrevista, o
oontifice falou sobre casais
que moram juntos sem uniao
religiosa, dizendo que "diver-
sas situaQ6es de coabitaqao
sao motivadas pela necessi-
dade de regular aspectos eco-
nomicos enue pessoas como,
por exemplo, pata garantir
cuidado m6dico",

Embora ele tenha dito an-
tes oue "o casamento 6 entre
um homem e uma mulher",
alguns veiculos interpreta-
ram como uma mencao lnor-
reta ao casamento gay, o que
o Vaticano negou.

"O papa n6o escolheu en-
trar no delicado tema de
uni6es civis gays" , disse Tho-
mas Rosica, do departamen-
to de imprensa da Santa 56.

Francisco completa um
ano de papado na Pr6xima
quinta-feira (B). Para a oca-
sido, o Vaticano Ianqou moe-
das e selos. Um DVD mostra-
rd cenas de bastidores do mo'
mento em que foi nomeado.
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Regime cita'riscos' na regiao para justificar
medida; orqamento s6 perde para o dos EUA

O novo aumento sigaifica
mais uS$ 18 billh6es (Rl$ 42,1
bilh6es) para a defesa em re-
laE6o a 20t1, quando o orga-
mento crescera 7O,7Vo. E o
maior salto desde 2012, quan-
do os gastos cresc eftn'l27Yo.

TENSAO

O fortalecimento militar da
China 6 motivo de apreensio
regional principalmente Por-
que prossegue em melo a ten-
sio com alguns de seus vizi-
nhos, sobretudo o Japao, em
tomo de disputas madtimas.

Como manda o protocolo,
o orEamento militar foi anun-
ciado i sombra do Congtes-
so Nacional do Povo (CNP), o
gigantesco Parlamento que
sewe Dara connnnar as oecr-
s6es da lideranga.

Em discurso, o Premi6 Li
Keqiang fez menqao indireta
is disDutas com os vizinhos,
afirmindo que a China quer
ser uma "pot6ncia maritima"
oara defendet seus "direitos
b interesses". Disse ainda que
"os preparativos de guena se
tornario regulares".
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Em meio a tensf,o,
China eleva gastos
militares em l2r2%

ITIARCELO MMO
DE PEQUIM

A China anunciou ontem
rxn aumento de 12,2% em seu
oreamento militar para 2014,
reforcando o tom assertivo da
politica extema do presiden-
te xi Jinping -e o receio dos
paises vizinhos,

Com o aumento, os gastos
chineses em defesa somarao
808,2 bilh6es de yuans (R$

308,5 bilh6es). Segunda eco-
nomia do mundo, a China
tem tamt €m o segundo maior
orCamento militar, s6 atras
dos Estados Unidos.

Militares ouvidos Pela mi
dia estatal iustificaram o au-
mento citando o ambiente re-
gional de "altos riscos"' E res-
saltaram que o orgamento
ainda estd muito abaixo dos
sastos em defesa dos EUA (es-

dmados em US$ 600 bilh6es).
Al6m do tamanho, a dife-

renga 6 que o orqamento de
defesa norte-americano vem
encolhendo, enquanto o da
China hd duas d6cadas cres-
ce em ritmo acelerado'
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