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PRESO SUSPEITO PELO SUMIÇO DE
brasileiros em travessia para os EUA
Rose Nunes
Fotos Divulgação

A

Polícia Federal prendeu
o principal envolvido no
desaparecimento de 12
brasileiros, cinco dominicanos e dois cubanos em 2016. Eles
tentavam chegar aos Estados Unidos de barco para entrar ilegalmente
no país. O homem foi capturado no
Panamá no sábado (4) e foi levado
para Brasília na úlima segunda-feira, onde está sob custódia da PF.
A ação contou com a parceria do
órgão dos EUA para imigração (ICE,
de Immigration and Customs Enforcement), da Interpol e das polícias do
Panamá e da República Dominicana.
Ela fez parte da terceira etapa da operação que foi batizada como Piratas
do Caribe e investiga a atuação de
um grupo que vendia auxílio para
imigrar ilegalmente para os EUA.
Segundo a PF, os agenciadores ofereciam apoio para pessoas
que desejavam entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Os

interessados iam de avião até as
Bahamas, de onde seguiam de barco. Contudo, os envolvidos não
avisavam dos riscos da travessia,
especialmente ao passar pela região
conhecida como Triângulo das Bermudas, famosas por acidentes natu-

rais e desaparecimento de barcos.
De acordo com estimativa da
Polícia Federal, a organização criminosa da qual o suspeito fazia parte
teria movimentado R$ 25 milhões
com os serviços de tentativa de ingresso ilegal nos Estados Unidos.

Ainda conforme as investigações,
o grupo agenciava 150 pessoas e 30
crianças por ano. Segundo a PF, diversos brasileiros teriam morrido ao
tentar entrar clandestinamente por
esta rota. Contudo, a assessoria da
corporação não informou quantos.

Onda de calor mata 138 pessoas e leva 70 mil a hospitais no Japão

A onda de calor no Japão já matou 138 pessoas e prejudicou a vida
de mais de 70 mil que foram levadas
a hospitais com sintomas de insolação.
A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres informou que o número de vítimas é o maior registrado
em um único ano. A maior parte dos
afetados tem mais de 65 anos.
Desde abril, quando as temperaturas começaram a subir no país, ultrapassando 40 graus Centígrados, a
agência informou que 71.266 pessoas
já foram hospitalizadas.
O número é quase o dobro do
registrado em período semelhante do
ano passado.

Segundo a agência, só até o último domingo (5), foram 13 mil pessoas encaminhadas aos hospitais por
insolação, das quais 13 morreram e
mais de 4,3 mil ficaram internadas.
O Ministério de Assuntos Internos dá uma série de recomendações,
como evitar exposição ao sol e tomar
bastante líquido.
As autoridades advertem que
os idosos precisam ter mais cuidado, pois podem ficar desidratados
sem perceber. A orientação é que as
pessoas chamem uma ambulância
rapidamente se virem alguém tendo
uma convulsão ou perdendo a consciência.

Na vizinha Espanha, os bombeiros também combatiam sem trégua um incêndio na região de Valencia (leste), cujas chamas queimaram
1.500 hectares e obrigaram a evacuar preventivamente 2.500 pessoas.
No fim de semana, a onda de
calor levou tanto Espanha quanto Portugal a se aproximar de seu
recorde de calor absoluto, com
temperaturas de 46,6 graus centígrados, registrada em El Granado,
um povoado da Andaluzia perto
da fronteira portuguesa, segundo a Organização Meteorológica
Mundial (OMM), em Genebra.
O número de vítimas mortais pela
onda de calor na Espanha chegou a
nove na última semana, anunciaram
as autoridades nesta terça-feira (7).
O calor extremo começava a
diminuir em algumas regiões da
Europa. “O oeste do continente
receberá ar mais fresco do Atlântico. Isto aliviará a situação na
maioria dos países sul-ocidentais
da Europa”, indicou a OMM.

Tempestades
na França
Na França, tempestades esperadas para a tarde de terça-feira farão
diminuir as temperaturas e deveriam
dissipar o ar contaminado de Paris,
Lyon e outras grandes cidades. “A
onda de calor acaba”, afirmou o
meteorologista Frédéric Nathan.
Algumas tempestades podem
ser violentas, com granizo e ventos com rajadas de até 100km/h.

Mortandade
de peixes
Uma tonelada de peixes mortos
pelas temperaturas extremas foi retirada do Reno, no norte da Suíça,
onde a temperatura da água chegou
atualmente a 27,6 graus centígrados.
Do lago de Constança, na fronteira entre Alemanha e Áustria, foi
retirada uma tonelada de salmonídeos, noticiou a TV pública RTS.
Voluntária nas operações de reconstrução de área afetada

Incêndio ameaça cidade turística em Portugal

Um incêndio florestal ameaça uma
cidade turística no sul de Portugal, em um
momento em que a Península ibérica é
afetada por temperaturas extremas que começam a ser sentidas no norte da Europa.
Mais de uma dezena de hidroaviões
e seis helicópteros, que se abastecem em

Espanha

piscinas da região, auxiliavam os mais de
mil bombeiros no combate às chamas que
se aproximam perigosamente da cidade
turística de Monchique, nas montanhas
do Algarve, no sul de Portugal.
O incêndio, iniciado na sexta-feira,
deixou 30 feridos, entre eles uma mulher

de 76 anos em estado grave, segundo o
último balanço da Proteção Civil. A fumaça pôde ser vista em uma foto tuitada
pelo astronauta alemão Alexander Gerst,
a bordo da ISS.
Na madrugada desta terça (7), 250
pessoas foram evacuadas das regiões vizi-

nhas, enquanto as chamas, que já devastaram mais de 15.000 hectares de floresta,
passaram a apenas 500 metros de um
convento do século XVII.
Com os mil bombeiros, uma centena
de soldados, mais de 340 veículos terrestres e 16 aeronaves em Monchique, mobi-

lizou-se um dispositivo “sem precedentes
para este tipo de operação”, informou em
coletiva de imprensa o ministro do Interior,
Eduardo Cabrito.
As autoridades portuguesas têm ainda frescos na memória os incêndios do ano
passado, que mataram 114 pessoas.

