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Trump ameaça usar força que ‘jamais foi vista antes’
O presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, 
voltou a ameaçar o Irã em 
sua conta no Twitter. "Se 
eles nos atacarem de novo, 
e eu fortemente recomendo 
que não o façam, porque 
nós iremos atingi-los com 
uma força que jamais foi 
vista antes", afirmou.

Ele aproveitou também 

para ostentar o arsenal 
bélico dos EUA. "Os EUA 
gastaram apenas US$ 2 
trilhões em equipamento 
militar. Somos os maiores 
e de longe os melhores 
do mundo! Se o Irã atacar 
uma base americana, ou 
qualquer americano, nós 
enviaremos alguns dos 
nossos novíssimos e belos 

equipamentos na direção 
deles...e sem hesitação!".

Na última quinta-feira, 
Trump autorizou um ataque 
com drone que matou o 
general Qassim Suleimani, 
comandante das Forças 
Quds, uma unidade especial 
da Guarda Revolucionária 
do Irã. Teerã prometeu uma 
"retaliação severa" à ação.

Marinha australiana ajuda a resgatar famílias desalojadas pelos incêndios

INCÊNDIOS NA AUSTRÁLIA 

Filho de bombeiro 
recebe homenagem

O filho do bombeiro Ge-
offrey Keaton, que morreu 
em 19 de dezembro enquanto 
atuava no combate a incên-
dios na Austrália, recebeu uma 
medalha póstuma de honraria 
ao pai. Na cerimônia, o peque-
no Harvey, de um ano e sete 
meses, apareceu vestido com 
uma farda da corporação.

Imagens do funeral e do 
momento da condecoração 
foram publicadas no Facebook 
pelo Serviço de Bombeiros 
Rural de Nova Gales do Sul. 
Um comissário honrou Kea-
ton pela bravura, pelo serviço 
prestado e colocou a medalha 
na roupa da criança.

Geoffrey Keaton tinha 32 
anos e morreu junto com o 
colega Andrew O'Dwyer após 
uma árvore cair sobre o carro 
em que estavam, fazendo o 
veículo tombar. Nas fotos pu-
blicadas pela corporação no-
ta-se que dezenas de pessoas 
compareceram ao funeral. Em 
uma delas, vê-se uma caneca 
sobre o caixão do bombeiro na 
qual se lê: "Papai, eu amo você 
até a Lua e a volta".

No começo de novembro 

do ano passado, dezenas de 
incêndios assolavam o leste 
da Austrália e atingiam áre-
as rurais dos Estados de Nova 
Gales do Sul e Queensland. Na 
ocasião, ao menos três pesso-
as morreram e 30 ficaram feri-
das. Em dezembro, quase cem 
mil pessoas foram obrigadas a 
abandonar as próprias casas.

No segundo dia de 2020, 
autoridades informaram que 
os incêndios deixaram ao 
menos 18 mortos em todo o 
país. Além das pessoas, a fau-
na também sofre com o fogo. 
Ecologistas já preveem a morte 
de quase 500 milhões de ani-
mais incinerados e pelo menos 
metade da população de co-
alas saudáveis na Austrália foi 
morta depois que os incêndios 
devastaram a Ilha Kangaroo, 
uma espécie de santuário.

Personalidades se mobi-
lizaram diante da situação. A 
cantora norte-americana Pink 
disse que doou R$ 2 milhões 
para ajudar no combate ao 
fogo. Selena Gomez afirmou 
que também contribuiu e fez 
um apelo por mais atitudes 
como essa.
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Milhares de pessoas participaram de manifestação contra morte do general Qassim Suleimani, sábado, no Iraque

Parlamento vota a favor da saída de americanos do 
país após assassinato de general iraniano

Iraque vai banir 
tropas dos EUA
O Parlamento do Iraque 

votou neste domin-
go pela expulsão das 

tropas dos Estados Unidos no 
país, após o ataque aéreo que 
matou o general Qassim Su-
leimani, principal líder militar 
iraniano, na última quinta-
feira. Milícias apoiadas pelo 
Irã no Iraque exigiram que os 
parlamentares participassem 
de uma sessão do parlamento 
para votar a saída de tropas 
dos EUA, depois que a morte 
do general iraniano colocou o 
país no centro de um confli-
to crescente entre seus dois 
aliados mais importantes.

Dentro da sala do par-
lamento, os parlamenta-

res gritaram: “América fora! 
Bagdá permanece livre!” A 
votação representa um tes-
te crucial para a presença de 
tropas americanas que tem 
sido fundamental na derrota 
do Estado Islâmico, mesmo 
quando poderosas facções 
apoiadas pelo Irã passaram a 
dominar o governo iraquiano.

Uma dessas milícias, o 
Kataib Hezbollah, ameaçou os 
legisladores que não compa-
receram à sessão ou votaram 
a favor de uma lei para des-
pejar as forças americanas, 
chamando-os de “traidores”.

Uma importante autori-
dade do Departamento de Es-
tado americano disse recen-

temente que os EUA estavam 
trabalhando com seus alia-
dos iraquianos para impedir 
a votação, caracterizando o 
assassinato do general Sulei-
mani como apoio à soberania 
do Iraque contra o Irã. O Irã é 
também aliado do Iraque.

O ataque dos EUA em 
Bagdá que matou o major-
general Qassim Suleimani 
levantou a possibilidade de 
confronto direto entre os EUA 
e o Irã. Com seus dois prin-
cipais aliados cada vez mais 
em desacordo, o governo ira-
quiano enfrenta a perspectiva 
de decidir se continua sendo 
parceiro do Ocidente ou aca-
ba no campo iraniano.
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