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Irã concorda com medidas para
diminuir o estoque de urânio

Indicado por Trump para Justiça
rejeita tortura e veto a muçulmanos
interrogatórios de suspeitos
de terrorismo, aprovada em
2015, mas deseja uma liberação para “os escalões mais altos” das Forças Armadas e
dos agentes dos serviços de
inteligência.
Em outro ponto em que se
opõe ao seu chefe, ele se absteve de comentar sobre as investigações contra Hillary
por usar um e-mail privado
quando era secretária de Estado no primeiro governo do
presidente Barack Obama. Na
campanha, Trump disse que
prenderia a adversária se fosse eleito, mas voltou atrás
após vencer a eleição.
O futuro secretário disse na
sabatina ser favorável à prisão
de Guantánamo por ser um
local seguro para abrigar suspeitos de terrorismo. A intenção vai contra a intenção
de Obama de transferir presos para outros países tentando fechar a cadeia.
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Indicado por Donald Trump para ser o secretário de Justiça dos EUA, o senador Jeff Sessions foi sabatinado

EUA Indicado por Donald
Trump para ser o secretário
de Justiça dos EUA, o senador
Jeff Sessions afirmou ontem
ser contra o veto à entrada de
muçulmanos ao país, investigação à democrata Hillary
Clinton e ao uso da técnica de
afogamento contra terroristas. As três medidas foram
defendidas pelo seu futuro
chefe na campanha que o levou à Casa Branca. No entanto, manteve sua opinião favorável às deportações de imigrantes ilegais e ao muro na
fronteira com o México. Na
sabatina no Senado, o indicado disse que não apoiará nenhuma medida que impeça a
entrada de imigrantes por religião. Por outro lado, defendeu barreiras aos oriundos de
países que apoiam o terrorismo, o que afirma ser a intenção de Trump. Sessions também declarou respeito à lei
que proíbe o afogamento em
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Sessions aproveitou a sabatina para se defender de acusações de racismo e disse que
entende “a história dos direitos civis e o impacto horrendo que a discriminação sistemática e a negação de direito
ao voto” tiveram sobre os
afro-americanos. No passado, o republicano do Alabama
(sul dos EUA) foi criticado por
chamar de “não americanos”
os grupos pelos direitos dos
negros. Esse foi o principal
motivo para protestos
contra a indicação. Dois manifestantes que usavam
roupas do grupo supremacista Ku Klux Klan foram
tirados à força após interromperem o evento.
Também ontem, os parlamentares democratas pediram ao Departamento de Justiça que barre a nomeação do
genro de Trump, Jared Kushner, como assessor na Casa
Branca.

ACORDO O Irã concordou,
ontem, em tomar passos que
devem levar seu estoque de
urânio enriquecido para um
patamar bem inferior ao limite de 300 quilos fixado no
acordo nuclear de 2015, potencialmente eliminando um
ponto de divergência nessa
iniciativa, segundo diplomatas ocidentais. Teerã se comprometeu a adotar medidas
após discussões em Viena,
ontem, entre o Irã e seis potências globais que assinaram
o acordo nuclear. Essa reunião deve ter sido a última
com a presença da administração do presidente dos EUA,
Barack Obama, antes de o
presidente eleito Donald
Trump assumir, no dia 20.
O governo Obama buscava
maneiras de fortalecer o
acordo nuclear, um importante legado na política externa para o político democrata. Autoridades dos EUA e
da Europa vinham discutindo

há meses passos que o Irã poderia adotar para garantir a
manutenção do pacto. Quando enriquecido a níveis altos,
o urânio pode ser usado como
combustível para armas nucleares. Segundo as discussões de ontem, o Irã concordou com um plano que prevê
a retirada do urânio enriquecido da usina em Isfahan, no
centro do país, e a limpeza
da área. Quando o acordo
nuclear foi fechado, em
2015, o Irã tinha estimados
100 quilos de urânio enriquecido no local.
Há ainda, porém, outras divergências em relação ao
acordo. Entre elas, o fato de
que a Rússia tenha obtido
permissão para exportar mais
de 100 toneladas de urânio
natural para o Irã. Essas vendas não estão banidas pelo
acordo nuclear, mas o material poderia ser enriquecido
para produzir combustível
nuclear.

Governo russo critica sanções dos EUA
CRISE O Kremlin denunciou
“o passo a mais” que degrada
as relações russo-americanas
após anúncio de novas sanções de Washington contra a
Rússia, dirigidas principalmente contra um alto dirigente dos serviços russos de
investigação criminal. “É um
passo a mais que visa a deteriorar nossas relações”, declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri
Peskov. Ele lamentou uma
“degradação sem precedentes” dos vínculos entre
Washington e Moscou no segundo mandato do presidente Barack Obama. Os departamentos de Estado e do Tesouro anunciaram, na segun-
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da, sanções contra Alexander
Bastrikin, o chefe do poderoso Comitê de Investigação da
Rússia encarregado das principais investigações criminais, e contra Andrei Lugovoi
e Dmitri Kovtun, dois suspeitos do assassinato do opositor
e ex-agente do KGB Alexandre Litvinenko, refugiado no
Reino Unido. Os três nomes
foram acrescidos à chamada
lista “Magnitski”, nome de
uma lei americana de 2012
que permite congelar bens e
interesses de dirigentes russos que têm proibido o acesso
ao território americano porque Washington os considera
responsáveis por graves violações dos direitos humanos.

Série de atentados
deixa 50 mortos
no Afeganistão
TERROR Cerca de 50 pessoas
morreram e cem ficaram feridas em uma série de atentados, lançados ontem a em
três cidades afegãs, entre elas
a capital, Cabul, alvo de um
ataque contra um prédio anexo ao Parlamento, reivindicado pelos talibãs. Pelo menos “30 mortos e 80 feridos”
foram levados para hospitais
na capital afegã depois do
duplo atentado, lançado por
um suicida a pé que detonou
os explosivos que levava consigo ao lado de um ônibus que
aguardava os funcionários do
Legislativo na hora da saída
do trabalho, e pouco depois
por um carro-bomba. Os insurgentes do Talibã reivindicaram as duas explosões.
Uma fonte nos serviços de segurança do Afeganistão afirmou que entre os mortos há
pelo menos “quatro policiais”, membros dos serviços
de Inteligência.

