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TREM DESCARRILA
E MATA QUATRO
NA ALEMANHA

TRAGÉDIA Um acidente de
trem na Alemanha deixou ao
menos quatro pessoas mortas
e muitos outras feridas, dis-
seram autoridades locais. O
trem regional que seguia para
Munique descarrilou nos Al-
pes Bávaros, no sul do país. A
polícia ainda não informou
qual foi a causa do acidente.

Segundo a polícia, o trem
parecia ter descarrilado nos
arredores da cidade turística
de Garmisch-Partenkir-
chen, de onde partiu. Este
incidente ocorre dois dias
após a entrada em vigor de
uma assinatura mensal de 9
euros (R$ 46) com a qual po-
de-se utilizar todos os trens
regionais na Alemanha,
oferta que atraiu os alemães,
mas que suscita receios de
superlotação no transporte.

OHIO PERMITIRÁ
QUE PROFESSORES
ANDEM ARMADOS

EUA O estado norte-ameri-
cano do Ohio quer colocar
em vigor uma lei que permi-
te que professores e outros
funcionários tenham armas
nas escolas, se completarem
24 horas de treinamento ini-
cial. Os proponentes espe-
ram que professores arma-
dos reduzam a frequência e a
letalidade de massacres nos
colégios, que se tornaram
recorrentes nos EUA. O sin-
dicato dos professores e o
principal sindicato de poli-
ciais do estado, no entanto,
dizem que a medida tornará
as escolas mais perigosas.

A lei foi finalizada dez dias
depois de um jovem de 18
anos atacar uma escola em
Uvalde, Texas, com um rifle.
Dezenove estudantes e dois
professores foram mortos.

CONFLITO Após 100 dias,
completados na sexta-feira, a
guerra entre Rússia e Ucrânia
parece não ter fim à vista,
causando devastação cres-
cente e custos globais pro-
longados. O maior conflito
entre estados europeus desde
a Segunda Guerra Mundial
(1939-45) passou por mu-
danças típicas da imprevisi-
bilidade da guerra. O fracasso
do assalto inicial da Rússia
alimentou a confiança ucra-
niana, que diminui à medida
que Moscou concentra seu
poder bélico em um avanço
mais estreito e esmagador.

Também na sexta, as for-
ças russas avançaram atrás
de barragens de artilharia
pesada na região de Don-
bass, no leste da Ucrânia,
onde ganharam terreno len-
ta mas constantemente, en-
viando dezenas de milhares
de civis fugindo para o oeste.

Muitos governos ociden-
tais temem um impasse des-
trutivo, com o presidente
russo Vladimir Putin e os
defensores da Ucrânia trava-
dos em uma luta que é vista
como existencial por ambos.

O presidente ucraniano
Volodymyr Zelensky disse

Guerra na Ucrânia não tem fim
à vista após mais de 100 dias

que a Rússia agora controla
20% do território de seu
país. O problema para Kiev -
e para os governos da Europa
Ocidental que propõem um
cessar-fogo - é que a Rússia
conquistou grande parte das
áreas industriais do leste da
Ucrânia e vastas extensões
de suas terras agrícolas fér-
teis, enquanto bloqueava o
acesso da Ucrânia ao mar,
necessário para exportações.

Apesar disso, o presidente
prometeu vencer a Rússia.
“As Forças Armadas da
Ucrânia estão aqui e, o mais
importante, o povo, o povo
do nosso Estado, está aqui,
defendendo a Ucrânia já há
100 dias. A vitória será nos-
sa”, afirmou Zelensky, em
vídeo gravado diante do pa-
lácio presidencial em Kiev.

Sem uma vitória definitiva
ucraniana à vista, o governo
de Joe Biden, dos Estados
Unidos, começou a enfatizar
que seu objetivo é aumentar
a influência da Ucrânia para
possíveis negociações com a
Rússia. “A maioria dessas
coisas termina de alguma
forma diplomaticamente”,
disse o secretário de Estado
dos EUA, Antony Blinken.

DIVULGAÇÃO

Sem a rainha, festa para Elizabeth II
tem premiê vaiado e príncipe Harry
REINO UNIDO O segundo dia
das comemorações pelo Ju-
bileu de Platina da rainha
Elizabeth II, do Reino Unido,
não teve a estrela da festa.
Com “problema de mobili-
dade e algum desconforto”,
a majestade de 96 anos não
participou da missa de ação
de graças, sexta-feira, e se
ausentará também neste sá-
bado das festividades pelos
70 anos de reinado da mo-
narca mais longeva do país.

Elizabeth II foi represen-
tada por seu filho e herdeiro
do trono, o príncipe Charles,

na missa celebrada na Cate-
dral de St Paul, em Londres.

Mas outros personagens
chamaram mais atenção.
Por exemplo, o príncipe
Harry, que estava acompa-
nhado da esposa, a atriz
Meghan Markle. Foi a pri-
meira aparição pública do
casal no Reino Unido desde
que abdicou dos deveres
reais, há dois anos.

Já o primeiro-ministro
Boris Johnson, em momento
de baixa popularidade, foi
vaiado por parte do público
do lado de fora da catedral.

As Forças
Armadas da
Ucrânia estão
aqui e, o mais
importante, o
povo está aqui
defendendo a
Ucrânia há 100
dias. A vitória
será nossa
Volodymyr
Zelensky
Presidente da Ucrânia

DIVULGAÇÃO

Missa de ação de graças foi o principal ato no segundo dia de festejos
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