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Trump e Macron estreitam
laços apesar das diferenças
Com polêmica sobre as mudanças climáticas, presidentes de Estados Unidos e França
debatem sobre interesses em comum, como luta contra o terrorismo e comércio
PARIS
Agência Xinhua
@jornalovale

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, encerrou nesta sexta-feira em
Paris um movimento diplomático para tentar suavizar
as divergências com a França sobre as mudanças climáticas e estabelecer conversas
sobre temas de interesse comum, como a liberalização
do comércio, a segurança e a
luta contra o terrorismo.
Trump e o presidente da
França, Emannuel Macron,
participaram nesta sexta do
desfile pelo Dia da Bastilha,
data nacional da França, que
este ano também comemora
a entrada das tropas americanas na Primeira Guerra Mundial, há 100 anos.
Conforme agenda divulgada
oficialmente, Trump teve encontros com funcionários da
embaixada americana e com
Macron, com quem conversou sobre a guerra na Síria e
maneiras de coordenar melhor os esforços para combater o terrorismo.

CONFLITOS

Juiz do Havaí
alivia restrição
de imigrantes
IMIGRAÇÃO. Um juiz do
Havaí proferiu decisão que
impõe limites ao alcance à
lei de restrição a viajantes.
Agora, avós e parentes de
norte-americanos vindos
do Iêmen, Irã, Líbia, Síria,
Somália e Sudão estão
liberados.

POLÍTICA

Temer: apoio
a oposição da
Venezuela
Destaque. Por meio de sua

Agência Xinhua

conta oficial no Twitter, o
presidente Michel Temer
informou ter conversado,
por telefone, com o líder
oposicionista venezuelano
Leopoldo López, preso em
regime fechado, a quem
ofereceu o apoio do Brasil.

Relação. Mesmo com divergências, Macron e Trump se reunirma para debater outros temas

6,5

MILHÕES
de toneladas de carbono
são lançadas na atmosfera
terrestre por ano só pelos
Estados Unidos

Macron, que denunciou a decisão de Washington de retirarse do acordo climático de Paris, deverá pressionar Trump
para fazer mais pela deterioração das mudanças climáticas.
Em junho, o líder americano
anunciou a saída dos EUA do
acordo, que trata de mudanças
climáticas.

O chefe de Estado francês
disse que há um “ponto de
convergência essencial: a luta
contra o terrorismo e a proteção dos nossos interesses
vitais no Oriente Médio e na
África. Precisamos dos EUA.
É por isso que convidei Trump
para celebrar um relacionamento que é inevitável”.

.

há pouco,
EE“Recebi,
telefonema de
Leopoldo López.
Pareceu bem disposto
e firme em sua luta pelo
restabelecimento da
democracia”
Michel Temer
Presidente da República

apoio do
EE“Reafirmei
Brasil à sua plena

DESPRENDIMENTO DE ICEBERG É PREOCUPANTE, DIZEM CIENTISTAS

liberdade e repúdio a
prisões políticas”.
Idem

ARGENTINA

Vizinhos
vão evitar
bitributação

Divulgação / Nasa

CLIMA. Cientistas australianos descreveram a ruptura de iceberg de 1 trilhão de toneladas da Antártida como “profundamente
preocupante”. Estudiosos confirmaram que a enorme barreira de gelo Larsen C tem área de 5,8 mil quilômetros quadrados

COMÉRCIO. Argentina e
Brasil deverão assinar
protocolo que atualiza
acordo para evitar a
bitributação de produtos e
a evasão fiscal entre os dois
países, na próxima Cúpula
do Mercosul, dia 21 de julho,
em Mendoza, Argentina.

