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IDEIA INFELIZ O presidente
dos Estados Unidos, Donald
Trump, disse ontem, duran-
te uma reunião na Casa
Branca com os professores e
alunos da Stoneman Dou-
glas, escola da Flórida onde
na semana passada ocorreu
um tiroteio que deixou 17
mortos e 14 feridos, que a
solução para a segurança nas
escolas norte-americanas é
dar "armas de fogo aos pro-
fessores com experiência em
treinamento militar ou es-
pecial".

De acordo com o presi-
dente, com os professores
armados, “pessoas desequi-
libradas” como Nikolas
Cruz, o rapaz de 19 anos que
promoveu o massacre na
Stoneman Douglas, “pensa-
riam duas vezes antes de
atacar as escolas”.

Depois da repercussão ne-
gativa da ideia, Trump es-
creveu em sua conta oficial
no Twitter que "nunca disse
(a frase) 'dê armas de fogo a
professores'". No tuíte, o
presidente esclareceu ter di-
to que o Congresso deveria
aprovar uma lei para dar ar-
mas escondidas apenas para
os professores com expe-
riência militar.

Na continuação da publi-
cação, ele alegou ainda que
uma escola "livre de armas
fogo" é um "imã para más
pessoas".

Desde o massacre na Sto-
neman Douglas, grupos de
estudantes e familiares das
vítimas fazem protestos
diante do Capitólio e da Casa
Brana, em Washington, pe-

Trump propõe dar armas para professores
dindo que Trump reveja a
política de armas dos EUA.
Anteontem, o presidente
chegou a afirmar que iria
atender ao pedido. Mas on-
tem, com a sugestão de ar-
mas os professores nas esco-
las, deu a entender que sua
ideia de mudar a política de
armas não significará o de-
sarmamento de civis.

Conselho da ONU estuda emendas russas para trégua na Síria
GUERRA CIVIL O Conselho de
Segurança da ONU exami-
nou ontem as emendas pro-
postas pela Rússia a um pro-
jeto de resolução visando a
obtenção de uma trégua de
30 dias na Síria, país em
guerra civil há sete anos. A

trégua deverá ser votada ho-
je pelo Conselho. A Suécia,
junto ao Kuwait, solicitou
anteontem que a votação
ocorra o mais rápido possível
por conta do acirramento
dos bombardeios na região
síria de Guta Oriental. O

Se você tiver
um professor apto a
usar armas, ele
poderá acabar com
um ataque
rapidamente
Donald Trump
Presidente dos EUA

400
pessoas morreram

em Guta Oriental em
cinco dias.

JUSTIÇA EXPROPRIA
BENS DA FAMÍLIA DE
PABLO ESCOBAR

DINHEIRO DO TRÁFICO A Jus-
tiça da Colômbia determi-
nou, ontem, a expropriação
de 16 bens da viúva e de ou-
tros familiares do traficante
Pablo Escobar, morto há 25
anos. Entre os bens estão um
apartamento de luxo em
Medellín, carros importados
e adegas. Segundo a Procu-
radoria-Geral da Colômbia,
os bens foram expropriados
por se tratar de “resultados
obtidos no desenvolvimento
de atividades criminosas re-
lacionadas ao narcotráfico
que foram realizadas por Pa-
blo Emilio Escobar Gaviria e
por seus comparsas”, indi-
cou o órgão, em nota. Os
bens estavam em nome de
Victoria Eugenia Henao,
viúva de Escobar, e da mãe e
irmã de Jhon Jairo Velásquez
Vásquez, conhecido como
Popeye, integrante do Cartel
de Medellín.

DIPLOMATA RUSSO É
PRESO COM 389
QUILOS DE COCAÍNA

EMBAIXADA Um diplomata
russo e um policial foram
presos, ontem, na embaixa-
da da Rússia em Buenos Ai-
res com 389 quilos de cocaí-
na distribuídos em diversas
malas. A denúncia sobre a
existência da droga partiu do
próprio embaixador Victor
Koronelli, que alertou o go-
verno argentino sobre a
existência de “malas suspei-
tas” no prédio do corpo di-
plomático. A investigação
durou cerca de um ano, in-
formou a ministra da Segu-
rança da Argentina, Patricia
Bullrich. Segundo ela, a in-
vestigação foi feita em con-
junto entre os governos da
Argentina e da Rússia e tam-
bém resultou na prisão dos
envolvidos no esquema na
Europa. A cocaína seria le-
vada para a Rússia em um
voo de mudança diplomática
rastreado por meio de GPS.

PAPA ADVERTE
SOBRE OBSESSÃO
JUVENIL POR ‘LIKES’

JORNADA DA JUVENTUDE O
papa Francisco publicou on-
tem sua mensagem para a
Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ) de 2018 e advertiu
sobre o atual medo que os
jovens têm de não serem
aceitos pelo que são e que
muitos estão se tornando
obsessivos em receber “li-
kes” (curtidas) nas redes so-
ciais. A JMJ ocorrerá em 25
de março, no Panamá.
“Muitos jovens fazem conti-
nuamente ‘photoshop’ das
suas imagens, esconden-
do-se em máscaras e identi-
dades falsas, chegando qua-
se a tornar-se, eles próprios,
um ‘fake’, uma identidade
falsa”, alertou o pontífice.

MANDEL NGAN/AFP

Estudantes sobreviventes do ataque à Stoneman Douglas relataram o drama do tiroteio ao presidente

texto preparado pela Suécia
e pelo Kuwait conta com o
apoio explícito de três mem-
bros permanentes do Conse-
lho de Segurança: Estados
Unidos, França e Reino Uni-
do, além de outros países in-
tegrantes do órgão.
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