CANONIZAÇÃO
O papa Francisco aprovou
novas normas para o financiamento das
causas de beatificação e canonização,
de maneira a garantir maior
transparência depois de escândalo.
Íntegra em oestadoma.com/403209
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Sky News/Reuters

RÁPIDAS
ONU afirma que
as expulsões
coletivas são ilegais
GENEBRA - O Alto Comissário
das Nações Unidas para
Direitos Humanos afirmou
ontem que as expulsões
coletivas previstas em um
projeto de acordo entre a
União Europeia (UE) e
aTurquia para frear o fluxo de
migrantes na Europa são
ilegais. "O projeto causa uma
série de graves preocupações,
como a possibilidade de
expulsões coletivas e
arbitrárias, o que é ilegal.
oestadoma.com/403213

Imagem das listas entregues para a Sky News, que trazem informações sobre 22 mil integrantes do EI

AFP

Jihadista entrega
nomes de 22 mil
membros do EI
Lista entregue para a rede de televisão Sky News tem
endereços, telefones e contatos de familiares dos terroristas
LONDRES
m jihadista decepcionado
entregou à rede de televisão britânica Sky News
uma lista com os nomes
de 22 mil membros da organização
Estado Islâmico (EI) com seus endereços, telefones e contatos familiares, informou o canal de notícias.
Esta informação, que segundo os
especialistas pode ter efeitos devastadores para o grupo que controla amplas faixas da Síria e do Iraque e que reivindica atentados letais
na África e nos países ocidentais,
estão contidas em um dispositivo
USB que teria sido roubado do
chefe da polícia interna da organização jihadista.
A documentação é composta por
formulários de adesão ao EI, com
dados de milicianos de 51 países. "A
Sky News informou as autoridades
sobre o material obtido", escreveu
o canal em seu site na noite de
quarta-feira.
Nenhuma instância governamental britânica havia feito até a
manhã de ontem comentários a respeito. Autoridades alemãs, no entanto, disseram que o material pode
ser autêntico.
Um ex-chefe da luta antiterrorista nos serviços de inteligência britânicos, Richard Barrett, afirmou no
Twitter que as listas constituem

U

"uma fonte de valor inestimável".
O material conteria informações
sobre numerosos jihadistas ainda
não identificados na Europa do
Norte, Estados Unidos, Canadá,
África do Norte e Oriente Médio.

A Sky News
informou
autoridades
Formulários
A Sky News reproduziu estes formulários de 23 perguntas, que permitem identificar os recrutas por
grupo sanguíneo ou pelo nome de
solteira de suas mães e que levam
anotações sobre o "nível de compreensão da sharia" (a lei islâmica)
dos membros do EI.
"Isso pode representar um avanço colossal na luta contra o EI”, afirmou Chris Phillips, diretor-geral do
International Protect and Prepare
Security Office, uma assessoria em
matéria de luta antiterrorista. A entrega do material "demonstra a que
ponto o EI é vulnerável aos seus
membros que se voltam contra ele",
disse o especialista à AFP.
Nas listas, também aparecem
muitos jihadistas que já estavam fichados pelos serviços britânicos,
como Abdel-Majed Abdel Bary, um

ex-rapper do oeste de Londres que
após seu alistamento no EI publicou no Twitter uma foto sua com a
cabeça de uma pessoa decapitada
na mão.
Também figura Junaid Hussain,
um hacker do EI, procedente de Birmingham, eliminado em um ataque de drone em agosto passado.
Milhares de cidadãos europeus
se uniram ao EI, que em 2014 proclamou a instauração de um califado entre Síria e Iraque, e as autoridades de seus países temem que
retornem para cometer atentados.
Os documentos foram roubados
por um indivíduo identificado sob
o pseudônimo de Abu Hamed, um
ex-combatente do Exército Sírio
Livre (ESL) que aderiu ao EI.
Abu Hamed entregou o dispositivo USB a um jornalista na Turquia, explicando que havia abandonado o EI por considerar que "os
valores islâmicos colapsaram" no
seio do grupo.

Isso pode
representar um
avanço colossal na
luta contra o EI”
CHRIS PHILLIPS

Diretor-geral do International
Protect and Prepare Security Ofﬁce

Farc querem
fixar nova data
para assinar paz

Obama e Trudeau
comemoram
reaproximação
Presidente dos EUA recebeu ontem o premiê
do Canadá; diversas questões foram discutidas
WASHINGTON
O presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, estendeu o tapete
vermelho para o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, na
Casa Branca ontem, pondo fim a
um período de frieza nas relações
entre os dois países vizinhos e comemorando os objetivos em
comum no clima e no comércio.
"Nem sempre expressamos o
quanto valorizamos nossa aliança
e nossos laços com nossos amigos
canadenses", disse Obama em
uma cerimônia de boas-vindas.
Medidas
As duas nações começaram o dia
acertando medidas conjuntas
para combater a mudança climática, entre elas cortar as emissões
de metano oriundas de operações
de petróleo e gás e assinar o
acordo climático acordado na cúpula de Paris no ano passado "tão
rápido quanto for factível".
O gás metano, que pode vazar
de oleodutos e válvulas, é um

grande causador do efeito estufa,
tendo até 80% do potencial do
monóxido de carbono para aprisionar o calor do planeta.

Acabou a frieza
na relação dos
dois países
Os dois países também se comprometeram a reduzir as emissões
de metano em 40% a 45% abaixo dos
níveis de 2012 até 2025, adotar medidas para combater a mudança climática no Ártico e acelerar o desenvolvimento de tecnologias verdes.
Obama tem muito em comum
com Trudeau, líder progressista de
44 anos do Partido Liberal canadense que assumiu em novembro
passado. Ele substituiu o conservador Stephen Harper, que passou
anos batendo de frente com a Casa
Branca na tentativa de forçar a
aprovação dos EUA ao oleoduto
Keystone XL. 
Andrew Harnik/AP

BOGOTÁ - A guerrilha das
Forças Revolucionárias da
Colômbia (Farc) está disposta
a fixar uma nova data para
assinar um acordo de paz com
o governo da Colômbia, ao
assinalar que ainda não há
condições para fazer isso em
23 deste mês, data
inicialmente prevista, segundo
a France Presse. O negociador
afirmou que ambos os lados
estão de acordo em acertar
uma nova data.
oestadoma.com/403219

Obama e Trudeau trataram do comércio e mudanças climáticas

