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Ataque em Manila
Turista deixa um resort de luxo
(onde funciona também um
cassino) em Manila, capital das
Filipinas, após um homem armado
invadir o local e atirar. Segundo a
polícia 25 pessoas ficaram feridas,
a maioria sem gravidade

Trump anuncia retirada dos EUA
do Acordo de Paris sobre o clima
A decisão era aguardada com ansiedade em todo o mundo; os EUA são o segundo maior emissor de gás carbônico do mundo, atrás da China
ISABEL FLECK

W

ashington - O presidente Donald Trump
anunciou ontem que
os Estados Unidos deixarão o
Acordo de Paris sobre o clima, assinado em dezembro de
2015 por 197 países e blocos.
“Os Estados Unidos vão
se retirar do Acordo de Paris
sobre o clima, mas vão começar negociações para entrar
novamente no Acordo de Paris ou em um acordo completamente novo”, disse Trump
a jornalistas, nos jardins da
Casa Branca.
A decisão era aguardada com ansiedade em todo o
mundo, já que os EUA são
o segundo maior emissor de
gás carbônico do mundo, atrás
apenas da China.
O compromisso assumido pelo país era de reduzir de
26% a 28% as emissões de gases causadores do efeito estufa
até 2025. O governo de Barack
Obama foi um dos fiadores do
tratado.
Logo após o anúncio de
Trump, Obama disse que o
atual governo está se unindo a
um “pequeno punhado de países que rejeita o futuro”.
Durante a campanha eleitoral, Trump já havia ameaçado
retirar o país do acordo, enquanto defendia que o aquecimento global era uma “farsa”.
No entanto, havia divergências dentro da própria equipe do presidente sobre o destino do compromisso assumido
na gestão Obama.

CONTRAPONTO
A China deve anunciar
hoje acordo com a UE
para reduzir uso de
combustíveis fósseis
CONTRA A FILHA
Enquanto o administrador da Agência de Proteção
Ambiental (EPA, na sigla em
inglês), Scott Pruitt, e o estrategista-chefe de Trump, Steve
Bannon, defendiam que o país
abandonasse o acordo, outro
grupo, liderado pela filha do
presidente, Ivanka, e pelo secretário de Estado, Rex Tillerson, advogava pela permanência, prevendo que o acordo dá
margem para ajustes nas metas
assumidas.
O tratado de Paris é a principal iniciativa global para frear
as mudanças climáticas, criando o compromisso de manter o
aquecimento da Terra abaixo
de 2ºC (em relação à era pré-industrial) até o fim do século,
tentando limitá-lo a 1,5º C. Na
cúpula do G7 (grupo das sete
principais economias desenvolvidas) na semana passada
na Itália, Trump fora pressionado por líderes mundiais a
manter os EUA no pacto.
A saída dos EUA deve
comprometer metas do acordo
e mudar a forma como outros
governos, sobretudo os de
países em desenvolvimento
como China e Índia, tratam o
compromisso.

Durante as negociações,
esses países arrogaram-se o
“direito de poluir” por mais
tempo, já que sua industrialização e sua consequente ação
poluidora é mais tardia.
No entanto, a China anunciará nesta sexta um acordo
com a União Europeia para
tomar medidas que “acelerem
o processo irreversível de reduzir o uso de combustíveis
fósseis”.
Tal entendimento e o consequente engajamento chinês
no processo poderiam, segundo analistas, mitigar parte do
efeito da saída dos EUA do
Acordo de Paris.
FRANÇA RECHAÇA
O presidente da França,
Emmanuel Macron, disse ao
presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump, que o acordo
climático de Paris não pode
ser renegociado e que, embora
a França continue a trabalhar
com Washington, não mais
discutiria assuntos climáticos
com os EUA, disse uma fonte
francesa.
“O presidente falou com o
presidente Trump em um telefonema de cinco minutos”,
afirmou uma fonte próxima a
Macron.
“O presidente disse que
eles poderiam continuar a conversar, mas indicou que nada
era renegociável em relação
aos acordos de Paris. Os Estados Unidos e a França continuarão a trabalhar juntos, mas
não no tema do clima”, acrescentou a fonte.

Justiça francesa investiga ministro
por suspeita de corrupção

P

aris - A Justiça francesa
anunciou ontem a abertura de uma investigação preliminar por supostas
irregularidades sobre uma
transação imobiliária que envolve um ministro do presidente Emmanuel Macron.
O anúncio da investigação de Richard Ferrand, ministro da Coesão Territorial,
coincide com a apresentação
de uma nova lei sobre ética
na política que Macron havia

prometido durante a campanha eleitoral.
Ferrand, um dos primeiros políticos a anunciar apoio
a Macron, está no olho do
furacão desde as revelações
publicadas em 24 de maio
pelo semanário satírico “Le
Canard Enchaîné”.
De acordo com a publicação, a companheira de
Ferrand foi beneficiada pela
concessão de um contrato de
aluguel por parte de uma se-

guradora na qual ele era então
o diretor geral (entre 1998 e
2012). Também está sendo
investigado um contrato de
seu filho, que trabalhou vários meses como assistente
parlamentar de Ferrand.
Ferrand, que é candidato nas eleições legislativas
das próximas semanas, nega
categoricamente ter cometido qualquer irregularidade e
descartou a possibilidade de
renunciar ao cargo.

Morre fundador da agência de
propaganda do Estado Islâmico

B

eirute - O fundador da
Amaq, o órgão de propaganda da facção EI
(Estado Islâmico), morreu
com sua filha em um ataque
aéreo lançado na Síria pela
coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos,
informaram ontem rebeldes
hostis ao ditador Bashar

al-Assad.
Segundo ativistas, Baraa
Kadek era próximo da liderança do EI e se reunia com
o misterioso líder da milícia
extremista, Abu Bakr al-Baghdadi. Um antigo colega de Kadek afirmou que ele
e sua filha foram feridos em
um bombardeio lançado na

última sexta-feira (sobre a
cidade de Mayadeen, em poder do EI, perto da fronteira
com o Iraque, e que morreram na quarta. A morte foi
anunciada por um irmão no
Facebook.
Vários grupos rebeldes
compartilharam a notícia de
sua morte nas redes sociais.
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O teleprompter, equipamento armado nos jardins da Casa Branca (lotado de repórteres)...

...para Donald Trump ler e anunciar que cumprirá mais uma de suas promessas de campanha

