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QUINTA-FEiRA, 2 ÐE FEVËREIRO DE 2017
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Estadual de Diadema, convida as
da Concorrência no SE 022017
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ne sÃo pnuro . O presidente dos
EUA, Donald Trump, ameaçou
invadir o México se o colega
do país vizinho, Enrique Peña
Nieto, náo contiver a enûada
de "bad hombres", disse nes-
ia quarta-feira (fo) a agência
de notícias Associated Press-

"Você tem r¡m monte de'bad
hombreý aí embaixo. Vbcê não
está fazendo o suficiente para
pará{os. Acho que seus milita-
res estão commedo. Os nossos
não, então posso mandálos aí
para baixo para cuidar deles.',

A ameaça teria sido feita no
telefonema enûe os dois, na
sexta (27). Nele, ambos con-

FOI,HADE S.PAUT.O

cordaram em não fala¡ mais so-
bre omuro queTrump querfa-
zerna &onteira com ovizinho.

O trecho da ligaçáo não es-
cla¡ece quem exatamente o
mandatário coloca no qualifi-
cativo -trafi cantes, imigran-
tes ou ambos- e também não .
traz a resposta de Peña Nieto.

Segundo a agência, a frase
foi obtida cora funcioná¡ios da
CasaBranca. Dois dias aûás, a
declaração havia sido publíca-
da emum site mexicano.

A Casa Branca não quis co-
rnentar sobre o assunto. Em
nota, o govemo mexicano ne-
gou Que a frase seia verdadeira.

empresas
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Subestação
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Av. Brigadeiro LuÍs
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Trump ameaçou invadir México
emligação a presÍdente, diz agênciade Tel.: (111 31
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