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EUA

RICARDO RAMOS*

O
Supremo Tribunal dos
EUA deu ontem o seu
avalàpolémicaproibição

de entrada no país de pessoas
provenientes de certos países
islâmicos,numaimportantevi-
tória para o presidente Donald
Trump.

“ S up r e mo
Tribunalcon-
firma o veto
migratório de
T r u m p .
UAU!”. Foi desta forma que o
presidente norte-americano
reagiuno Twitter àdecisão dos
juízes, que consideraramque a
proibição de entrada nos EUA
de pessoas provenientes do
Irão, Líbia, Somália, Síria e Ié-
mennão constituidiscrimina-

ção religiosa, como tinha sido
determinado por vários tribu-
nais inferiores. “A decisão do
Tribunalé umatremendavitó-
ria para o povo americano e
paraaConstituiçãoedá-nosra-
zão após meses de histerismo
dos media e dos democratas,
que recusam fazer o que é pre-

ciso para pro-
teger as nossa
fronteiras”,
acrescentou
Trump.

A proibição, justificada pelo
presidente com a necessidade
de proteger o país de ataques
terroristas, foiumadas primei-
ras medidas tomadas por
Trump após tomar posse, mas
foi sucessivamente bloqueada
pelos tribunais.n*COM AGÊNCIAS

Protesto contra a política de imigração de Trump junto ao Supremo Tribunal

Supremoapoia
vetomigratório
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AGENDA

" NÃO VAMOS
CEDER À PRESSÃO.

A NOSSA ECONOMIA
É SÓLIDA E VAI

RESISTIR ÀS
SANÇÕES”

HASSAN
ROUHANI
PR IRANIANO
SOBRE SANÇÕES
DOS EUA

FRASE

JOVENS PRESOS EM GRUTA

BUSCAS SEM SUCESSO
Mergulhadores da Marinha tai-
landesa não conseguiram ain-
da encontrar os 12 adolescen-
tes e um adulto desaparecidos
desde sábado numa gruta
inundada no norte do país,
mas as autoridades acreditam
que podem estar vivos.

IMIGRAÇÃO E POBREZA

PAPA RECEBE MACRON
O Papa Francisco recebeu on-
tem o presidente francês,
Emmanuel Macron, no Vatica-
no para falar de imigração, Eu-
ropa e combate à pobreza. O
encontro durou cerca de uma
hora, o dobro da duração nor-
mal das audiências papais.

MUDANÇA DE NOME A MACEDÓNIA

PR RECUSA ASSINAR
O presidente da Macedónia,
Gjorge Ivanov, recusou ontem
assinar o “decreto criminoso”
que altera o nome do país para
República da Macedónia do
Norte após acordo com a Grécia.

PETRÓLEO IRANIANO

EUA AVISAM ALIADOS
Os Estados Unidos avisaram on-
tem os países aliados de que de-
vem cessar as importações de
petróleo iraniano até novembro,
caso contrário serão alvo de san-
ções económicas.

JUÍZES rProibição de entrada de pessoas vindas
de países islâmicos “não é discriminatória”

DECISÃOÉUMAVITÓRIA
IMPORTANTEPARA
OPRESIDENTETRUMP

MUNDO LOUCO

! A polícia de Madrid parti-
lhou um vídeo divertido
em que se vê um cão da

corporação a fazer manobras
de reanimação para ‘salvar’
um polícia que simulou um
desmaio. O pequeno ‘Pon-
cho’ está tão bem treinado
que até controla a pulsação
da ‘vítima’! n

ANIMAL MOSTRA DOTES EM EXIBIÇÃO POLICIAL

CÃO POLÍCIA É ESPECIALISTA EM REANIMAÇÃO

HOJE

RÚSSIA
Bolton em Moscovo
Visita do Conselheiro de Segu-
rança Nacional de Trump.

AMANHÃ

BRUXELAS
Conselho Europeu
Líderes discutem imigração.

VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjornal.pt
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