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DEWASHINGTON

OjuizStephenBreyer,mem-
bro sênior da ala liberal da
SupremaCorte dos Estados
Unidos, se aposentará, se-
gundo informações da im-
prensaamericana.Issoabri-
rácaminhoparaopresiden-
te Joe Biden cumprir sua
promessa de nomear uma
mulhernegraparaavaga.
O anúncio formal deve

ocorrer hoje, de acordo
como jornalTheNewYork
Times citando uma pessoa
familiarizada com o plane-
jamento do evento. A apo-
sentadoriaaconteceránofi-
nalde junho.
Breyer, de 83 anos, é o

membro mais velho do tri-

bunal e foi nomeado em
1994 pelo então presidente
Bill Clinton. Após a morte
da juíza Ruth Bader Gins-
burg, em 2020, e a nomea-
çãodajuízaAmyConeyBar-
rett pelo ex-presidente Do-
nald Trump, ele se tornou
alvodeumacampanhaenér-
gicade liberaisquequeriam
queelerenunciasse.

DUASPOSSIBILIDADES

A especulação sobre quem
Biden poderia indicar se
concentrou em duas possi-
bilidades. Uma delas é a
juíza Ketanji Brown Jack-
son, do Tribunal de Apela-
çõesdosEUAparaoCircui-
to doDistrito deColumbia,

quese formounaHarvard
Law School e atuou como
assistentedojuizBreyer.
A outra é a juíza Leon-

dra R. Kruger, da Supre-
ma Corte da Califórnia,
queseformounaFaculda-
de de Direito de Yale e
serviu como assistente do
juizJohnPaulStevens.
Alguns dos apoiadores

de Biden o aconselharam
aampliararededepossibi-
lidades nas últimas sema-
nas e considerar candida-
tos sem diplomas da Ivy
Leagueoucargosadminis-
trativos na Suprema Cor-
te, mas com uma diversi-
dade de experiências.
(EstadãoConteúdo)

Telefone 2102-7274

DELIMA

OPeru anunciou, ontem, a
detecçãodeumsegundova-
zamento de petróleo no
Oceano Pacífico, ocorrido
em frente a uma refinaria
administradapelapetrolífe-
ra espanholaRepsol.Aem-
presanegaaocorrência.
Segundo comunicado do

órgão ambiental peruano,
conhecido como OEFA, já
foi iniciadaasupervisãopa-
ra “verificar a responsabili-
dade dos fatos, o impacto
gerado e a implementação
do plano de contingência
porparte”daRepsol.
Nãoháindicaçãodovolu-

me de petróleo derramado
na costa peruana. O vaza-
mento ocorreu terça-feira,
durante trabalhos realiza-
dos antes da remoção de
uma equipe de coleta e dis-
tribuiçãosubmarina.

Oórgãoacrescentouque
a remoção énecessáriapa-
ra determinar a causa do
primeirovazamentodecer-
cade6mil barris depetró-
leo registrado em 15 de ja-
neiro,horasdepoisdeuma
erupçãovulcânicaemTon-
ga. O vazamento original
ocorreutambémemfrente
a uma refinaria daRepsol.
(EstadãoConteúdo)

Biden terá caminho livrepara
indicarnegraàSupremaCorte
Aposentadoria de juiz mais antigo do tribunal norte-americano deve ser oficializada hoje

Covid-19:ChinacriticaEUAemmeioamedidasderestrição
Ogovernochinêsexpressou “sériaspreocupaçõese insatisfação”comosEUAdiantede relatos
de requisiçãodoDepartamentodoEstadoparapermitir a saídadediplomatasdo território
chinês. Pequimtemconduzidoumapolíticade tolerância zerocontra surtosdadoença.

OUTROLADO
Emcomunicado, aRepsol

descartouaocorrênciadeum
novovazamento edisseque se
tratavade“umafloramento

controladode restos”depetróleo
duranteos trabalhos de limpeza
doderramede 15de janeiro, após

fortesondas causadaspela
erupçãodovulcãoemTonga.

Ketanji Jackson pode ser nomeada
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REPRODUÇÃO

Perurelata segundo
vazamentodepetróleo
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