
MUNDO
Pedofilia. OpapaeméritoBentoXVI foi criticadoemumrelatório
independentesobreagressões sexuais contramenoresnasarquidioceses
deMuniqueeFreising,naAlemanha, queele liderouentre 1977e 1982.O
entãocardeal JosephRatzinger, antesdese tornarpapa, não feznada
paraafastarquatro clérigos suspeitosdeabusos sexuais contramenores.
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DESÃOPAULO

OministrodasRelaçõesEx-
teriores da Ucrânia,
Dmytro Kuleba, comentou
ontem as declarações do
presidentedosEstadosUni-
dos, JoeBiden,minimizan-
do uma eventual “incursão
menor” em território ucra-
niano pela Rússia. Para a
autoridade, isso pode ser
visto porMoscou como um
conviteparaatacar.
Em entrevista ao Wall

Street Journal, Kuleba res-

pondeu às declarações de
Biden, que sugeriu que as
nações ocidentais estariam
de acordo sobre como res-
ponderaopresidenteVladi-
mirPutin.
Kuleba afirmou que não

deveria ser dada nenhuma
margem para Putin fazer
uma “quase agressão ou
operaçõesde incursõesme-
nores”.Segundoele,aUcrâ-
nia não temdúvidas de que
Biden está comprometido
emajudarseupaís.

Questionadoementrevis-
ta coletiva sobre uma even-
tual invasão russa, Biden
respondeu: “Depende do
que for feito. Uma coisa é
uma incursão menor, e en-
tão acabaríamos tendo
uma disputa sobre o que
fazer”. Posteriormente, a
CasaBrancadissequequal-
quer incursãomilitar russa
seriaconsideradaumainva-
são renovada e que haveria
resposta rápida dos EUA e
deseusaliados.

CONSEQUÊNCIASGLOBAIS

O secretário de Estado
dos Estados Unidos, An-
tony Blinken, disse hoje
queaquestãosobreaRús-
sia e a Ucrânia está além
de uma crise entre a Rús-
siaeaOrganizaçãodoTra-
tado do Atlântico Norte
(Otan). “É uma crise com
consequências globais e
demanda atenção e ação
mundial”, firmou Blinken
em discurso em Berlim.
(EstadãoConteúdo)

Telefone 2102-7274

Ucrânia reprova faladeBiden
Presidente dos Estados Unidos cogita resposta a uma eventual invasão russa

Mundobate recordedecasosdecovid-19em24horas
Omundoregistroumaisumrecordedenovos casosdiáriosde covid-19ontem, com3,79milhões
de infectadosem24horas.Odado foidivulgadopelaUniversidadedeOxford.Anteriormente, o
picohavia sido registradoem12de janeiro, quando3,70milhõesdecasos foramconfirmados.
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