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Juiz afirma que Putin autorizou
plano para matar ex-agente russo
ENVENENADO Um juiz do
Reino Unido afirmou ontem
que o presidente russo, Vladimir Putin, provavelmente,
aprovou o assassinato do
ex-espião russo Alexander
Litvinenko. O ex-agente da
inteligência russa foi morto
em 2006, aos 43 anos, em
Londres, após ter seu chá envenenado com uma dose letal
de polônio-210, um isótopo
radioativo. Um inquérito sobre a sua morte foi aberto pela Justiça britânica em janeiro
de 2015. “Tenho a certeza de
que Lugovoi e Kovtun colocaram o polônio 210 no bule
(de chá) em 1º de novembro
de 2006. Tenho certeza de
que fizeram isso com a intenção de envenenar Litvinenko”, afirmou o juiz Robert
Owen responsável pelo relatório da investigação britânica. O magistrado afirma que
o ex-agente “era visto como
traidor da FSB”. Os investigadores afirmam que Andrei
Lugovoi e Dmitry Kovtun, os
russos que se encontraram
com Litvinenko antes de sua
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Mais dois suspeitos de atentados
em Paris são detidos em Bruxelas

DIVULGAÇÃO

Alexander Litvinenko no hospital, em 2006, após o envenenamento

morte, não teriam motivos
pessoais para matá-lo. Por isso os britânicos acreditam em
crime encomendado. Marina
Litvinenko, viúva de Alexandre, afirmou “estar muito satisfeita pelas palavras proferidas pelo marido antes de
morrer, quando acusou Putin, terem sido provadas por
um tribunal britânico”. “Peço a aplicação de sanções
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econômicas dirigidas e proibições de viajar contra Patruchov e Putin”, disse ela em
entrevista coletiva. A Presidência da Rússia afirmou que
o inquérito britânico sobre a
morte do ex-espião parece
“piada”, salientando a falta
de provas concretas. “Talvez
seja uma piada”, disse o porta-voz do Kremlin (sede da
Presidência russa), Dmitri
Peskov. “O mais provável é
que possa ser atribuído ao
humor britânico”, ironizou o
representante russo.

TERRORISMO Autoridades da
Bélgica disseram ontem que
realizaram duas novas buscas
em residências dando continuidade às investigações sobre os ataques de novembro
em Paris. Foram detidos nestas ações um cidadão belga e
outro marroquino. As operações ocorreram no distrito de
Molenbeek, em Bruxelas, onde viviam vários suspeitos de
ligação com os ataques de Paris. O cidadão belga foi detido
na quarta e identificado por
autoridades como Zakaria J,
enquanto o marroquino foi
preso, na manhã de ontem, e
identificado como Mustafa E.
Armas e explosivos não foram
encontrados. “Ambos foram
detidos devido a possíveis laços com diferentes suspeitos
neste caso”, afirmou o escritório federal da promotoria
do país em comunicado à im-

prensa. Um juiz deve decidir
se a dupla ficará detida por
mais tempo ou pode ser liberada. Desde novembro, autoridades belgas já prenderam
dez pessoas suspeitas de envolvimento nos atentados de
Paris, que aparentemente teriam sido planejados na Bélgica. As investigações descobriram que alguns dos terroristas envolvidos na ação na
capital francesa estiveram escondidos em dois apartamentos e em uma casa no
país semanas antes do ataque. Também em Bruxelas, os
investigadores encontraram o
local onde as bombas usadas
em Paris teriam sido montadas. Quatro suspeitos continuam foragidos, incluindo
Salah Abdeslam, quem teria
levado os homens-bomba ao
estádio Stade de France, na
capital francesa.

OMS confirma novo caso de ebola na África
SERRA LEOA A Organização
Mundial da Saúde (OMS)
confirmou, ontem, em Genebra a existência do segundo
caso de ebola em Serra Leoa,
uma semana após ter declarado o fim da epidemia na
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África Ocidental. Em declarações à agência EFE, o porta-voz da OMS, Gregory Hartl, confirmou o segundo caso
em uma mulher, tia da que
morreu no dia 15 deste mês e
que cuidou da sobrinha nos
primeiros dias da doença. Segundo Hartl, a segunda pessoa infectada está isolada em
um hospital recebendo tratamento. O porta-voz informou ainda que foram identificadas 150 pessoas que tiveram contato com a mulher
que morreu no dia 15. Elas estão em observação para verificar se têm sintomas da
doença. A origem do novo foco ainda está sendo investigada, acrescentou Hartl, uma
vez que Serra Leoa havia sido
declarado “país livre de
transmissão de ebola” em 7
de novembro de 2015, após
superar uma epidemia que
deixou cerca de 4 mil mortos.
Os três países mais afetados
pela epidemia - a Guiné-Conacri, Libéria e Serra Leoa encontram-se na fase de
“gestão de risco”, após terem
cumprido a fase de “gestão
de casos”, o que implica não
baixar a guarda. A epidemia
de ebola na África Ocidental
afetou 28.637 pessoas e matou 11.315 desde dezembro de
2013.

