
1

【Português】
 
Carta original em inglês：https://s3.amazonaws.com/gnews-media-off-

load/wp-content/uploads/2020/09/29220142/DNI.jpg 

Conteúdo das cartas desclassificadas do 
Diretor da Inteligência Americana

https://s3.amazonaws.com/gnews-media-offload/wp-content/uploads/2020/09/29220142/DNI.jpg
https://s3.amazonaws.com/gnews-media-offload/wp-content/uploads/2020/09/29220142/DNI.jpg
https://s3.amazonaws.com/gnews-media-offload/wp-content/uploads/2020/09/29220142/DNI.jpg


2

DIRETOR DA INTELIGÊNCIA NACIONAL 
DCWASHINGTON, DC 

Presidente Graham, 

Em resposta ao seu pedido de informações da Intelligence Community(IC) rela-
cionadas com a Investigação de Furacões por Fogo Cruzado do Federal Bureau 
of Investigation (FBI), eu desclassifiquei o seguinte: 

• No final de julho de 2016, as agências de inteligência dos EUA obtiveram 
uma análise da inteligência russa alegando que a candidata presidencial 
americana Hillary Clinton havia aprovado um plano de campanha para 
provocar um escândalo contra o candidato presidencial americano Don-
ald Trump, amarrando-o a Putin e à pirataria dos russos do Comitê Na-
cional Democrático. O CI não sabe a exatidão desta alegação ou até que 
ponto a análise da inteligência russa pode refletir exagero ou invenção. 

• De acordo com estas notas manuscritas, a ex-diretora da Agência Central 
de Inteligência Brennan informou posteriormente o Presidente Obama e 
outros  funcionários sênior de segurança nacional sobre a inteligência, 
incluindo a "suposta aprovação por Hillary Clinton em 26 de julho de 2016 
de uma proposta de um de seus assessores de política externa para 
difamar Donald Trump, agitando um escândalo que alegava interferência 
dos serviços de segurança russos". 

• Em 07 de setembro de 2016, funcionários da inteligência dos EUA en-
caminharam um encaminhamento de investigação ao diretor do FBI 
James Comey e ao vice-diretor adjunto da contra-espionagem Peter Str-
zok a respeito da "aprovação pela candidata presidencial americana 
Hillary Clinton de um plano relativo ao candidato presidencial americano 
Donald Trump e aos hackers russos que impedem as eleições ameri-
canas como meio de distrair o público do uso de um servidor de correio 
privado". 

Conforme mencionado em sua carta de 24 de setembro de 2020 ao seu Comitê, 
o Procurador-Geral Barr informou que a divulgação dessas informações não in-
terferirá nas investigações em andamento do Departamento de Justiça. De-
sclassificação adicional e divulgação pública da inteligência relacionada continua 
em consideração; entretanto, No entanto, o CI acolhe com satisfação a oportu-
nidade de fornecer um briefing confidencial com mais detalhes, conforme sua 
conveniência.conforme sua conveniência. 

Respeitosamente, 

John Ratcliffe


