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Estados Unidos impõem sanções a ucraniano e russos 

 ligados a Trump e Putin 

Por Gabriel Mota 

 

Na última semana, o Tesouro Americano anunciou sanções a quatro suspeitos de 

interferir nas eleições americanas, acusados de tramar, junto a Rudolph W. Giuliani 

(advogado de Donald Trump), a favor da imagem do candidato republicano, espalhando 

desinformações e disseminando notícias contra a imagem do democrata John Biden. 

Os suspeitos são o parlamentar ucraniano Andriy Derkach e mais 3 russos ligados a 

uma empresa de desenvolvimento cibernético de São Petersburgo: Artem Lifshits, Anton 

Andreyev e Darya Aslanova.  Derkach teria manipulado e editado conversas entre John Biden 

e Petro Poroshenko (à época presidente da Ucrânia e desafeto de Putin), e as vazado para 

beneficiar Trump, tudo sob gerência da inteligência russa. O secretário do Tesouro, Steven 

Mnuchin, disse na quinta-feira (10), ao anunciar as sanções:  

 

“Derkach e outros agentes russos empregam manipulação e engano para tentar influenciar as 

eleições nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Os Estados Unidos continuarão a 

usar todas as ferramentas à sua disposição para conter essas campanhas de desinformação 

russas e defender a integridade de nosso sistema eleitoral”. (tradução nossa) 

 

Segundo o Tesouro, ainda, Derkach está há mais de uma década agindo em favor do 

Kremlin, interferindo em eleições e corroborando para manutenção dos interesses russos 

tanto na Europa como nos EUA. Derkash estudou no colégio do KGB, é filho de um famoso 

agente do órgão e hoje é membro notório do parlamento ucraniano, sendo membro de um 

partido pró-Rússia. O parlamentar e agente russo é citado no dossiê de mais de 500 páginas 

(muitas destas secretas) a respeito das eleições americanas de 2016, nas quais a Rússia foi 

acusada de intervenção para favorecer Donald Trump. 

Agora os quatro sancionados não podem manter qualquer intercâmbio econômico ou 

atividade financeira com cidadãos norte-americanos, além do congelamento de contas em 

bancos nos Estados Unidos. Essa foi a ação mais agressiva do Estado norte-americano 

contra russos desde o dossiê que apresentou mais de 500 páginas com evidências da 

interferência russa nas eleições de 2016 em favor de Donald Trump (embora as provas 

tenham sido ocultadas). O Kremlin sempre negou as acusações e diz não haver qualquer 

ligação entre os suspeitos e o governo russo. 
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