Cometa cruzará céu da Terra
pela primeira vez após 50 mil
anos; saiba como acompanhar
Última vez que o ‘C/2022 E3 (ZTF)’ visitou o interior do
sistema solar foi há 50 mil anos (Foto:Pixabay/supra).
Melhor período de observação será o fim de semana de 21 e 22
de janeiro e a semana seguinte; objeto espacial pode ser visto
à noite com um bom par de óculos ou mesmo a olho nu
Pela primeira vez após 50 mil anos um cometa vai cruzar o céu
da Terra. O “C/2022 E3 (ZTF)” foi descoberto em março de 2022
pelo programa “Zwicky Transient Facility” (ZTF), que opera o
telescópio Samuel-Oschin no Observatório Palomar, na
Califórnia.
A última vez que o objeto visitou o interior do sistema solar
e passou perto da Terra há 50 mil anos. Ele foi detectado
novamente no caminho da órbita de Júpiter e passará esta
semana perto do Sol. O pequeno corpo rochoso e gelado tem o
diâmetro de apenas um quilômetro.
Os astrônomos, que calcularam sua trajetória após meses de
observação, apontaram que ele atingirá seu periélio – o ponto
mais próximo ao Sol – no dia 12 de janeiro. O melhor período
de observação será o fim de semana de 21 e 22 de janeiro e a
semana seguinte.
Durante esse período ele passará entre as constelações da Ursa
Menor e da Ursa Maior. Mais tarde, poderá ser visto no
Hemisfério Sul para então partir para os limites do sistema
solar, onde provavelmente nasceu.
O objeto espacial pode ser visto à noite com um bom par de
óculos ou mesmo a olho nu, desde que o céu esteja claro, não

haja poluição luminosa e o brilho da Lua não incomode. O que
nós poderemos ver no céu é a longa causa brilhate do cometa.
Isso acontece porque ele se aproxima do Sol, o gelo em seu
núcleo passa para o estado gasoso e libera uma longa cauda que
reflete a luz do astro-rei. Esse brilhante fenômeno é o que
será visto da Terra, inicialmente no hemisfério norte, à
medida que “C/2022 E3 (ZTF)” se aproxima.
LEIA MAIS:‘Luz não identificada’ é vista no céu em Moraes
Almeida e Novo Progresso
O cometa brilhará em todo o seu esplendor “quando estiver mais
próximo da Terra”, explica o professor de física do Instituto
de Tecnologia da Califórnia, Thomas Prince, que trabalha para
a ZTF. Entretanto, será menos espetacular que o cometa HaleBopp (1997) ou Neowise (2020), que foram muito
maiores. “Talvez tenhamos sorte e seja duas vezes mais
brilhante do que o esperado”, arrisca o astrofísico do
Observatório de Paris-PSL, Nicolas Biver.
Segundo os modelos atuais, os cometas vêm ou do cinturão de
Kuiper, localizado para além da órbita de Netuno, ou da nuvem
de Oort, uma imensa área localizada a quase um ano-luz do Sol,
no limite de seu campo gravitacional. Este cometa “vem
inicialmente da nuvem de Oort”, de acordo com Biver ao
considerar sua órbita.
Desta vez, ele provavelmente “sairá do sistema solar de uma
vez por todas”, diz Biver. Os preparativos para contemplá-lo
estarão concluídos e os cientistas esperam aprender um pouco
mais sobre a composição dos cometas, em especial graças ao
poderoso Telescópio Espacial James Webb. “Iremos observar por
todos os lados. Não é o cometa do século, mas estamos felizes
em poder assistir cometas como este a cada um ou dois anos,
pois os consideramos vestígios da formação do sistema solar”,
explica o astrofísico. (Com informações da AFP).
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Assassino de paraense de
Santarém revela onde está o
corpo
Familiares de Anna Laura relataram que Luís Antônio Gomes Akay
manteve contato com a família da vítima no início das buscas |
( Foto:Divulgação )
De acordo com familiares de Anna Laura Costa, que era soldado
no exército dos EUA, o namorado da jovem fez um acordo com a
polícia de Los Angeles para indicar a localização do corpo.
Após fazer um acordo com a polícia de Los Angeles, responsável
pela investigação do caso, familiares da santarena Anna Laura
Costa, de 22 anos, foram comunicados neste sábado (07), que o

namorado dela, Luís Antônio Gomes Akay indicou a localização
do corpo da jovem, . O assassino confesso relatou que o corpo
da vítima está em uma região montanhosa, mas devido ao mau
tempo na região, ainda não foi localizado.
Familiares de Anna Laura relataram que Luís Antônio Gomes Akay
manteve contato com a família da vítima no início das buscas.
Em um áudio enviado a um dos parentes de Anna, ele conta o que
suspostamente teria acontecido no dia do desaparecimento.

“Nada, a gente só discutiu, ela saiu do quarto.
Pensei que ela só ia tomar um ar, fazer alguma
coisa e não voltou, entendeu? A mulher acabou
de me ligar da polícia reclamando que eu tô
ligando demais, falou que ‘ela não está
desaparecida, ela pegou um vôo pra casa e ela
simplesmente não quer estar mais com você’. Aí
eu falei que não tinha como porque ela tinha
deixado todas as coisas dela, até o uniforme do
exército. Aí sabe o que ela falou pra mim? ‘As
coisas são como você quiser, se você quiser
você deixa aí, se quiser joga fora, não tem
importância, mas ela não está desaparecida’.
Acredita que ela falou isso?”
GASOLINA
Ainda de acordo com a família, Luís Antônio teria dito que
gastou dois galões de gasolina durante as buscas por Anna
Laura. Entretanto, após ser interrogado, ele confessou que
havia matado a namorada, mas não revelou onde estava o corpo.
Desde então, a polícia buscava uma forma do assassino confesso
revelar onde estava o corpo. Foi então que um acordo foi
proposto, para que Luís pagasse uma fiança e pudesse aguardar
o julgamento em liberdade, caso revelasse onde o corpo estava.
O valor da fiança é de U$$ 2 milhões, que equivale a
aproximadamente R$ 10 milhões, sendo que essa quantia precisa

ser paga em espécie.
ACORDO
A família da vítima não soube informar se esse valor foi
informado ao assassino confesso, somente que ele aceitou o
acordo e indicou que o corpo de Anna Laura está em uma região
de montanhas, de difícil acesso quando chove.
“Os detetives de Los Angeles estão à frente do caso, e
formalizaram o comunicado à família de que a Anna realmente
tinha sido assassinada por Luís Antônio. Eles também disseram
que ele não é mais considerado suspeito, é assassino confesso.
Também falaram que as próximas informações vão demorar pra ser
dadas porque como o corpo está em uma região de montanha, com
o mau tempo na Califórnia diculta, então eles não conseguiram
concluir as buscas”, relatou uma prima de Anna Laura que está
acompanhando a investigação.
Caso indefinido
Uma das primas de Anna Laura relatou ao g1 que havia
conversado com a vítima no dia 22 de dezembro de 2022, quatro
dias antes do seu desaparecimento. A vítima dizia para a
prima, que Luís era apenas um ficante fixo, e que já estava
cansada dele. (veja o print da conversa)

Anna Laura — Foto: Arquivo pessoal
A prima afirmou ainda que Anna Laura era muito reservada, e a
família não sabia muito da sua vida amorosa, o máximo que
havia entre o casal era um envolvimento, já que não se viam
frequentemente. Isso porquê Anna Laura morava na Virgínia, e
Luís em Nova Jersey. A família também nega que eles estavam
noivos ou moravam juntos, como alguns portais noticiaram.
O casal não tinha contato diário, e se via ocasionalmente, na
maioria das vezes durante as viagens curtas que fazia. De
acordo com a família de Anna Laura, Luís tinha uma obsessão
pela jovem. Eles se conheciam há dois anos, mas os parentes
não sabem dizer há quanto tempo exatamente estavam se
relacionando.
“Ele conheceu a Anna através de uma prima nossa que mora nos
EUA e alugava quartos. Ele era inquilino dela, e aí desde a
primeira vez que viu Anna Laura, ele criou uma obsessão por
ela, queria conquistá-la a todo custo, mas a Anna não queria
ele, e ele continuou insistindo. Ele sempre tentava

impressionar ela, e uma das formas que ele encontrava era com
as viagens. Ele não tinha muitas condições financeiras, então
passava o mês trabalhando para juntar dinheiro e eles
conseguirem viajar”, contou uma prima da vítima.
Suspeito de feminicídio e estelionato
Com a repercussão do caso nas redes sociais, a família de Anna
Laura descobriu que Luís Antônio Gomes Akay é suspeito de
matar uma outra jovem há seis anos. A vítima teve um
relacionamento de mais ou menos 4 meses com o suspeito, e após
pedir para terminar, ela desapareceu em 27 de fevereiro de
2017 e nunca foi encontrada.
O caso foi arquivado por falta de provas, e o corpo não ter
sido encontrado. Porém, devido ao caso da vítima mais recente,
voltará a ser investigado. Por questões judiciais, nem o nome
da outra jovem nem a cidade podem ser divulgados até a devida
autorização.
Além dos feminicídios, a família de Anna Laura também recebeu
diversas mensagens de brasileiros que moram nos Estados Unidos
e relataram que sofreram golpes de estelionato de Luís Antônio
Gomes Akay.
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Corpos são encontrados em
trem de pouso de avião da
Avianca
(Foto: Divulgação) – Corpos de dois jovens foram encontrados
no trem de pouso de um avião da Avianca durante manutenção em
Bogotá, na Colômbia. De acordo com a companhia, eles seriam
possivelmente da República Dominicana.
“Na chegada ao aeroporto El Dorado, em Bogotá, o pessoal da
companhia aérea descobriu os corpos de duas pessoas que voavam
irregularmente (clandestinos) no trem de pouso do avião”, diz
a Avianca em comunicado.
Embora sem documento de identificação, um dos corpos trazia
dinheiro da República Dominicana. Eles foram encontrados na
última sexta-feira (6).
A Avianca se solidarizou com as famílias das duas pessoas. A
empresa aérea afirmou que, embora inspecione os aviões antes
de cada voo, a segurança dos aeroportos e suas áreas restritas
é responsabilidade das autoridades.
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Apoiado por Donald Trump;
Kevin
McCarthy
é
eleito
presidente da Câmara dos EUA
na 15ª rodada de votação
Pouco antes, a 14ª rodada, que começou no fim da noite de
sexta-feira (6), chegou ao fim sem consenso no início da
madrugada deste sábado (7). A Câmara chegou a tentar uma moção
para adiar a votação para segunda-feira (9), mas não
conseguiu, dando início à nova sessão ainda na madrugada.

“Estou feliz que acabou”, disse McCarthy a jornalistas logo
após rodada que o elegeu, segundo a Reuters. Também de acordo
com a agência de notícias, o presidente dos EUA, Joe Biden,
parabenizou McCarthy.
No Twitter, após ser eleito, o republicano escreveu:

“Espero que uma coisa fique clara depois
desta semana: nunca vou desistir. E nunca
desistirei de vocês, povo americano.”
Apoiado por Donald Trump, ex-presidente do país, McCarthy
representa o 23º distrito da Califórnia na Câmara dos
Representantes. Ele, que tem 57 anos, foi eleito pela primeira
vez para o Congresso em 2006 e foi escolhido como líder do
partido em 2014.
Oponentes
A tortuosa jornada do republicano McCarthy para se tornar
presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos levou 15
rodadas de votação.
O republicano da Califórnia enfrentou a rebeldia de
conservadores linha-dura que votaram repetidamente contra ele,
impedindo que o candidato conseguisse a maioria absoluta,
demonstrando uma importante divisão dentro do partido.
Os oponentes linha-dura estão preocupados com o fato de ele
estar menos envolvido nas guerras culturais e nas rivalidades
partidárias que dominaram a Câmara recentemente.
Em outras palavras, eles acham McCarthy moderado demais.
“Kevin não acredita em nada, não tem ideologia”, afirmou Matt
Gaetz, um de seus opositores que ocupa um assento pela
Flórida, antes da eleição do republicano na 15ª rodada.
De acordo com a Reuters, McCarthy concordou com a exigência
dos radicais de que qualquer parlamentar pudesse pedir sua
destituição a qualquer momento. Isso cortará drasticamente o

poder que ele terá ao tentar aprovar legislação sobre questões
críticas, incluindo o financiamento do governo e outras crises
que possam surgir.
Impasse histórico
A sequência de votações fracassadas desta semana marca o maior
número de votações para o cargo de presidente da Câmara desde
o final da década de 1850.
O presidente da Câmara dos Representantes, conhecida como
“speaker”, é o terceiro posto mais poderoso na política
americana. Essa posição dá a McCarthy autoridade para bloquear
a agenda legislativa do presidente Joe Biden, forçar votações
para as prioridades republicanas em economia, energia e
imigração e avançar em investigações de Biden e seu governo.
Somente após a eleição de um líder a Câmara dos Representantes
pode empossar seus novos membros, decidir os integrantes das
várias comissões, apresentar projetos de lei, ou abrir
qualquer uma das investigações prometidas contra o governo do
democrata Joe Biden.
Em 1923, a última vez que teve esse impasse, foram necessárias
9 rodadas para eleger um líder. A votação de 2023 é a mais
longa desde 1859, que teve 44 rodadas. O recorde é de 1855,
quando teve 133 rodadas em um período de dois meses.
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Republicanos
perdem
11ª
eleição para presidente da
Câmara
Na foto, o líder do Partido Republicano, Kevin McCarthy
(Foto:Reprodução) –
Líder do Partido Republicano, Kevin McCarthy, não teve apoio
da ala conservadora; votação continua na 6ª feira
A lei dos EUA determina que as votações continuem até que seja
escolhido um presidente.
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, controlada por
maioria republicana depois das eleições de meio de mandato,
continua sem um presidente. Nesta 5ª feira (5.jan.2023), o
líder do Partido Republicano, Kevin McCarthy, não conseguiu o
apoio suficiente para ser eleito em 5 votações.
A votação para presidente se dá desde 3ª feira (3.jan), quando
foram realizadas 3 rodadas. Na 4ª feira (4.jan), foram outras
3. A 12ª rodada será votada na 6ª feira (6.jan), às 14h
(horário de Brasília).
Na 7ª rodada, McCarthy recebeu 201 votos. Seu maior
adversário, o democrata Hakeem Jeffries, recebeu 212 votos. O
republicano Byron Donalds ficou com 19. Um deputado votou no

ex-presidente Donald Trump e outro se absteve.
O republicano Kevin Hern foi nomeado para disputar a liderança
da Casa Baixa na 8ª rodada. Recebeu 2 votos. Donalds perdeu 2
e terminou com 17. McCarthy e Jeffries permaneceram com a
mesma quantidade de votos. Novamente, um deputado votou em
Trump e outro se absteve.
Na 9ª, Jeffries e Donalds mantiveram 212 e 17 votos,
respectivamente. McCarthy perdeu um e terminou a votação com
200, enquanto Hern recebeu mais um e foi a 3 votos. Um
deputado se absteve.
Na 10ª, Hern foi a 7 votos. Donalds perdeu 4. Já Jeffries e
McCarthy mantiveram a quantidade de votos da rodada anterior.
Na

11ª,

McCarthy,

Jeffries,

Donalds

e

Hern

receberam

respectivamente 200, 212, 12 e 1 votos. Um deputado votou em
Trump e outro se absteve.
Ao fim da 11ª rodada, foi proposto o adiamento da votação. Os
democratas se opuseram e os deputados votaram uma moção.
Por 219 votos a favor, a escolha da nova liderança da Câmara
dos Representantes continuará na 6ª feira. Foram contra o
adiamento, 213 deputados. Outros 2 se abstiveram.
A lei norte-americana determina que os integrantes realizem
votações até que alguém atinja a maioria para presidir a Casa.
Enquanto isso, a Casa Baixa fica paralisada e os integrantes
eleitos para o 118º Congresso não tomaram posse.
Segundo a legislação, 218 votos são precisos para que um novo
líder vença a disputa. É possível que um presidente seja
eleito com menos de 218 votos se nem todos os deputados
compareceram ou se algum votar “present” (presente, em
tradução livre) que equivale a uma abstenção. A democrata
Nancy Pelosi, por exemplo, venceu com 215 votos.
Essa é a 1ª vez em 100 anos que a Câmara dos EUA precisa de

mais de uma votação para decidir quem estará no comando. A
última vez foi em 1923. Na época, foram necessárias 9 rodadas.
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Putin cede a pressão e ordena
cessar-fogo na Ucrânia
Foto:Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP) – Putin anunciando
cessar-fogo Putin anuncia cessar-fogo de dois dias na Ucrânia
Líder da Rússia vai parar os bombardeios por dois dias, em 6 e
7 de janeiro, para que as pessoas possam aproveitar o Natal
ortodoxo
Ante os apelos, o Kremlin informou nesta quinta-feira, 5, que

o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou cessar-fogo de
dois dias na Ucrânia, entre os dias 6 e 7 de janeiro. “Em
vista do chamado de Sua Santidade o patriarca Kirill, instruo
o ministro russo da Defesa a introduzir um regime de cessarfogo ao longo de toda linha de contato entre as partes na
Ucrânia, a partir das 12h de 6 de janeiro deste ano até as 24h
de 7 de janeiro”, afirmou Putin, conforme o comunicado
divulgado pelo Kremlin.
O líder russo vinha sofrendo pressão de aliados internos e
externos para acabar com os bombardeios no Natal ortodoxo. Na
quarta-feira, 4, o patriarca Kirill de Moscou, chefe da Igreja
Ortodoxa Russa que é próximo a Putin, fez um pedido ao líder.
“Eu, Kirill, patriarca de Moscou e de toda a Rússia, dirijo-me
a todas as partes envolvidas no conflito fratricida para lhes
pedir que estabeleçam um cessar-fogo e uma trégua de Natal”,
anunciou no site da Igreja. O líder ortodoxo de 76 anos pediu
que as armas silenciem no dia 6 de janeiro às 12h (7h no
horário de Brasília) até meia-noite do dia 7 para o dia 8 de
janeiro (19h do dia 7 no horário de Brasília). Segundo ele,
esta trégua permitirá aos ortodoxos “assistirem às missas na
véspera de Natal e no dia do nascimento de Cristo” na Ucrânia.
Esta mensagem, no entanto, pode ter pouco impacto na Ucrânia,
que considera esse apelo uma “armadilha cínica” e um “elemento
de propaganda”. Nos últimos anos, a influência do Patriarcado
de Moscou diminuiu até a criação, entre 2018 e 2019, de uma
Igreja independente da tutela religiosa russa. Em maio, logo
após o início da invasão russa, a Igreja Ortodoxa Ucraniana
rompeu relações com Moscou. Os apelos de cessar-fogo ocorrem
dias depois de um ataque ucraniano na véspera de Ano Novo com
pelo menos 89 soldados russos mortos em Makeyevka, na região
anexa de Donetsk. O Exército russo admitiu este balanço,
atitude sem precedentes, e foi alvo de duras críticas.
Em conversa com seu aliado turco, Recep Tayyip Erdogan, Putin
também se mostrou disposto a negociar cessar-fogo unilateral
na guerra, porém, afirmou que para isso acontecer, os

ucranianos precisam atender as exigências russas e aceitar “as
novas realidades territoriais” que surgiram após a invasão do
país no final de fevereiro – em setembro de 2022, Moscou
reivindicou a anexação de quatro regiões que ocupa
parcialmente na Ucrânia, assim como já havia feito com a
península ucraniana da Crimeia em março de 2014. A declaração
foi dada durante uma conversa com o presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan. “Os apelos pela paz e as negociações entre
Moscou e Kiev teriam de ser apoiados por um cessar-fogo
unilateral”, disse o chefe de Estado turco a Putin, em uma
conversa por telefone, conforme comunicado divulgado por
Ancara. Em sua conversa com Erdogan, Putin denunciou novamente
o “papel destrutivo dos Estados ocidentais” no conflito. Ele
acusou os países ocidentais de fornecerem a Kiev “armas e
equipamentos militares, informações operacionais e alvos”,
segundo um comunicado do Kremlin. Apesar do posicionamento
russo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recusa-se a
negociar com a Rússia enquanto Putin estiver no poder,
insistindo em que o objetivo é recuperar todos os territórios
ocupados.
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Rússia anuncia cessar-fogo na
Ucrânia nos dias 6 e 7 de
janeiro; entenda
Rússia intensifica ataques em Kiev, na Ucrânia, após perder
navio de guerra (Foto:FADEL SENNA / AFP)
Tropas russas devem segurar as investidas por 36 horas a
partir das 12h desta sexta-feira
Durante o Natal ortodoxo, tipicamente comemorado nos dias 6 e
7 de janeiro, a Rússia vai cessar-fogo na Ucrânia, conforme
anunciado pelo país do leste europeu nesta quinta-feira (5).
As tropas russas devem segurar as investidas por 36 horas a
partir das 12h de 6 de janeiro. Isso acontecerá porque muitos
cristãos ortodoxos, incluindo os que vivem na Rússia e na
Ucrânia, comemoram o Natal nos dias 6 e 7 de janeiro.
A Ucrânia ainda não se posicionou oficialmente sobre a decisão
do Kremlin. Kiev, capital ucraniana, já havia demonstrado
insegurança com o pedido de cessar-fogo por acreditar que essa
possa ser apenas uma estratégia de guerra e uma propaganda da
Rússia.
Assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Mykhailo
Podolyak disse que a Igreja Ortodoxa russa é uma
“propagandista de guerra” e que ela incitou o “assassinato em
massa” de ucranianos. (As informações são do G1).
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Presidente da Argentina pede
impeachment da Corte Suprema
Imagem de Alberto Fernández, presidente da Argentina, em 3 de
agosto de 2022 — Foto: REUTERS/Matias Baglietto
Alberto Fernández acusou a Corte Suprema de ‘invadir
arbitrariamente as esferas das competências exclusivas e
excludentes dos demais poderes’ do Estado.
O presidente da Argentina, Alberto Fernández, deu início nesta
quarta-feira (4) ao trâmite parlamentar de um julgamento
político contra a Corte Suprema de Justiça por “mau desempenho
de suas funções”, em uma nova etapa na luta entre o governo e
o judiciário.
Fernández deu o primeiro passo
impeachment ao chefe do bloco
Deputados, Germán Martínez, e à
Impeachment, Carolina Gaillard, a

ao entregar o
governista da
presidente da
quem solicitou

projeto de
Câmara dos
Comissão de
celeridade,

informou o governo.
O partido no poder, Frente de Todos (centro-esquerda), tem a
maioria simples necessária para abrir a fase de investigação,
mas carece dos dois terços dos votos necessários na Câmara e
no Senado para avançar na acusação e destituir os quatro
magistrados do mais alto tribunal. O quinto lugar está vago.
De qualquer forma, para convocar formalmente a Comissão de
Impeachment, é preciso convocar Sessões Extraordinárias, o que
está previsto para ocorrer na próxima semana.
O conflito de poder se intensificou nas últimas semanas depois
que a Corte Suprema decidiu a favor do governo da cidade de
Buenos Aires em uma disputa com Fernández sobre a distribuição
federal de recursos da arrecadação de impostos.
Onze dos 23 governadores das províncias do país apoiaram na
terça-feira o pedido de julgamento político.
O chefe de Estado acusou a Corte Suprema de “invadir
arbitrariamente as esferas das competências exclusivas e
excludentes dos demais poderes” do Estado. Também considerou
esta “uma decisão política no ano eleitoral”, em referência às
eleições gerais de outubro, nas quais o prefeito de Buenos
Aires, Horacio Rodríguez Larreta, é um dos presidenciáveis da
oposição de direita.
Em resposta, o prefeito da capital acusou Fernández de querer
“romper a ordem constitucional”. “O kirchnerismo quer passar
por cima das leis e mudar o árbitro, que numa república como a
nossa é a Justiça.”
A coalizão de oposição Juntos pela Mudança, que inclui o
prefeito, já anunciou sua rejeição ao processo de impeachment.
Desde o início de seu mandato, em dezembro de 2019, Fernández
diz querer reformar o poder judiciário, sobretudo a Corte
Suprema de Justiça da Nação Argentina.

Segundo uma pesquisa de meados de 2022, mais de 78% dos
argentinos têm uma opinião “negativa” ou “muito negativa”
sobre o funcionamento da Justiça. (Com informações do France
Presse).
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Avião de Almir Sater roubado
em ‘arrastão’ pode ter sido
usado pelo tráfico e estar na
Bolívia, diz polícia
Um dos aviões roubados era de Almir Sater. — Foto: Reprodução
Investigações do Departamento de Repressão à Corrupção e ao
Crime Organizado (Dracco) espera autorização do governo
boliviano para realizar perícia em aviões apreendidos.
Após mais de um ano do “arrastão” que levou três aviões,

incluindo o do cantor e ator Almir Sater, do aeroporto de
Aquidauana (MS), o Departamento de Repressão à Corrupção e ao
Crime Organizado (Dracco) apura a hipótese de que a aeronave
do artista esteja na Bolívia e tenha sido usada pelo tráfico
internacional de drogas.
O g1 recebeu informações sobre o desenrolar das investigações
do roubo da aeronave de Almir Sater. De acordo com a delegada
responsável pelas investigações, Ana Cláudia Medina, em 2022
houve uma grande apreensão de aeronaves no aeroporto de Santa
Cruz de La Sierra, na Bolívia, e o avião do cantor pode estar
entre os apreendidos.
“As aeronaves apreendidas estavam lá a serviço do
narcotráfico. Algumas características das aeronaves roubadas
em Aquidauana batem com os aviões que estão apreendidos na
Bolívia. Nós fizemos todas as gestões para que pudéssemos ter
acesso as aeronaves e periciá-las, pois estavam adulteradas”,
detalha Medina.

Brasil espera autorização para perícia técnica
No Brasil, a Polícia Civil já estabeleceu todos os trâmites e
aguarda a autorização do governo boliviano para que a perícia
técnica seja feita nos aviões em Santa Cruz de La Sierra.
“Aguardamos o posicionamento do governo da Bolívia para a
nossa entrada lá. A gente não pode afirmar que são os aviões.
As características são parecidas, mas para qualquer tipo de
constatação existe a necessidade de ir até o local e periciar.
Os modelos são muito semelhantes”.
A delegada e responsável pelo Dracco explica que a hipótese de
o avião ter ido para a Bolívia já havia sido levantada. A
comparação entre as aeronaves apreendidas na Bolívia e das
roubadas em Mato Grosso do Sul foi feita apenas por fotos até
agora.
“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato

Grosso do Sul já adotou junto a Brasília todos os pedidos
necessários para que a gente possa ter acesso a essas
aeronaves aprendidas. Tiveram 38 pessoas presas na época. A
gente tem informações que os aviões estão todos alterados”,
detalha a delegada.
O g1 entrou em contato com o ministério do governo da Bolívia
responsável pela segurança no país e questionou sobre as
investigações e por quais motivos a polícia do Brasil ainda
não conseguiu realizar a perícia das aeronaves. Até a última
atualização desta matéria, nenhuma resposta havia sido dada.

Entenda o caso
O roubo da aeronave ocorreu no aeroporto de Aquidauana por
volta das 2h (no horário local de MS) de 6 de setembro de
2021. De acordo com a polícia, ao menos 18 criminosos
estiveram no local do roubo.
O grupo rendeu o vigia e o obrigou a abastecer os aviões, além
de outras pessoas que trabalhavam no aeroporto. Ao todo, seis
pessoas já foram presas pelo crime, sendo um homem localizado
na Bolívia.

Foram levados os seguintes aviões:
Um do tipo bonanza v35b, matrícula PTING, de propriedade do
pecuarista e ex-prefeito de Aquidauana José Henrique Trindade;
Um do tipo Sky Lane, matrícula PTKDI, do pecuarista Zelito
Alves Ribeiro e de seu sócio, Joel Jacques;
Um do tipo Sky Lane, matrícula PTDST, do cantor Almir Sater.
Como não havia iluminação, os homens entraram pelos fundos e,
de início, tentaram levar uma aeronave. Na sequência, eles
renderam o vigia e o obrigaram a fazer o abastecimento,
amarrando o homem em seguida e fugindo.
Uma testemunha conversou com a polícia e disse que chegou a
escutar o barulho do momento em que levantavam voo, porém,

achou que fosse alguma emergência médica e, por isso, não foi
verificar.
Os bandidos que fizeram um arrastão estavam “fortemente
armados”, sendo que alguns deles falavam “língua espanhola e
outros o idioma brasileiro”, segundo a polícia.

‘Vão os anéis, ficam os dedos’
“Bens materiais a gente trabalha, mas espero que seja
recuperado. Mas se não, vão os anéis e ficam os dedos”,
descreveu o cantor Almir Sater após ter a aeronave roubada.
Almir detalhou ao g1 que trabalhava no campo, em uma das
fazendas no Pantanal, pouco antes de saber sobre o roubo.
“Estou no Pantanal. Estava no campo trabalhando, cheguei na
hora do almoço e tinha por volta de 300 ligações”, disse.
Ainda no campo, Almir contou que um rapaz foi em direção a
ele, de motocicleta, para dar a notícia. Neste momento, o
cantor descreveu o momento de apreensão.
“Quando vemos estas pessoas no campo, ficamos preocupados. Já
senti meu coração apertado, pensei que seria algo com a minha
família. Aí ele me deu a notícia de que tinham roubado o
avião. Dos males, foi o menor. Vi o motoqueiro chegar e fiquei
assustado”, compartilhou.
Almir usava o avião apenas para as demandas das fazendas que
tem no Pantanal. O cantor disse que os períodos de mais uso
eram os de cheia. “A aeronave atendia minha fazenda, não era
para shows. Atendia nossa vida pantaneira.” Com informações de
José Câmara, g1 MS — Mato Grosso do Sul).
Jornal Folha do Progresso em 05/01/2023/16:58:50
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site:
www.folhadoprogresso.com.br
email:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou
e-mail:
adeciopiran.blog@gmail.com

Brasileiros
detidos
por
suspeita de tráfico de drogas
no Líbano podem ficar presos
por oito anos
Juliana Nunes do Nascimento, de 31 anos, e Igor Antônio dos
Santos Cabral, de 26 anos, casal de Carazinho — Foto:
Reprodução/Facebook
Moradores de Carazinho (RS), Igor Antônio dos Santos Cabral e
Juliana Nunes do Nascimento foram detidos com 500g de cocaína
no estômago, cada um. País do Oriente Médio não possui acordo
de extradição com Brasil.
O casal brasileiro detido no Líbano por suspeita de tráfico de
drogas pode pegar uma pena de até oito anos de prisão.
Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes do
Nascimento, de 31 anos, foram detidos no final de dezembro,
cada um deles com 500g de cocaína no estômago, segundo o site
“Jornal do Líbano”. Eles são moradores de Carazinho, no Norte
do Rio Grande do Sul.

Segundo a advogada Aieda Muhieddine, associada ao Instituto
Kanoun de Direito Comparado Brasil-Líbano, o país do Oriente
Médio não tem acordo de extradição com o Brasil, fazendo com
que uma eventual condenação seja cumprida em território
libanês.

Nesta reportagem você verá que:
O casal foi detido por tráfico de drogas internacional;
A pena pode chegar a até oito anos de prisão;
Uma greve do Judiciário no Líbano atrasa o andamento de
processos;
O Líbano não possui acordo bilateral de extradição com o
Brasil.

Pena de até 8 anos
Segundo a advogada, uma eventual pena depende das
circunstâncias do crime. Casos de tráfico internacional de
drogas costumam gerar condenações de até oito anos de prisão.
Aieda Muhieddine diz que as circunstâncias da detenção dos
brasileiros são desconhecidas e que é difícil prever quanto
tempo o casal deve aguardar para ser julgado, caso o crime
seja confirmado pela investigação.
Problemas econômicos no país fazem com que a Justiça atue com
“morosidade”, afirma Aieda Muhieddine. Além da greve do Poder
Judiciário, o Líbano passa por uma crise energética que
provoca falta de luz, impactando o dia a dia dos serviços
públicos.

Sem acordo de extradição
Em 2002, Brasil e Líbano celebraram um acordo bilateral de
extradição. Contudo, apesar de ter sido ratificado pelo
governo brasileiro, o documento nunca foi aprovado pelo país
do Oriente Médio.
Na avaliação da especialista, ainda assim, é possível que o

caso seja resolvido através da diplomacia entre os dois
países.
“Acredito que se trabalhará mais na questão diplomática para
resolver esse impasse”, afirma Aieda.
O Itamaraty afirmou que, “por meio da Embaixada do Brasil em
Beirute, tem conhecimento do caso e presta a assistência
cabível aos nacionais brasileiros, em conformidade com os
tratados internacionais vigentes e com a legislação local”. No
entanto, a pasta diz que não pode fornecer detalhes
específicos sem autorização dos envolvidos, em respeito ao
direito à privacidade e a dispositivos legais.

Detenção no Líbano
O site voltado para a comunidade libanesa-brasileira afirma
que a detenção dos brasileiros ocorreu quando eles chegavam de
um voo que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP),
com escala em Doha, no Catar.
Ainda não se sabe se o casal teria embarcado com a droga do
Brasil ou se teria recebido a cocaína na escala feita em Doha.
Em razão dos riscos à saúde dos brasileiros, os suspeitos
teriam sido encaminhados para expelir a droga em segurança.
Desaparecimento
Os brasileiros estavam desaparecidos desde 18 de dezembro,
após uma viagem de Carazinho para São Paulo. Segundo a Polícia
Civil, o casal está junto há dois anos, e essa foi a primeira
viagem que fizeram à capital paulista. Apesar de morar em
Carazinho, Juliana é natural de Belém, no Pará.
Igor e Juliana viajaram para São Paulo em 13 de dezembro para
fazer compras. Eles chegaram à capital paulista no dia 14 e
mantiveram contato com familiares até o dia 18. A última troca
de mensagens havia ocorrido nesse dia.

Depois disso, a mãe de Igor, Claudete, disse que tentava ligar
para o celular do filho e para o da companheira dele, mas os
telefones não chamavam. Outros familiares e amigos mandaram
mensagens, mas não houve resposta. A última visualização de
mensagens por parte deles foi por volta das 16h do dia 18.
O caso era investigado como desaparecimento pela Polícia
Civil, até que, no último dia 29, familiares do homem
procuraram a delegacia com informações de autoridades
libanesas sobre a detenção do casal. Com a detenção do casal,
o caso de desaparecimento “está praticamente encerrado”,
afirma a delegada Rita de Carli.

O que diz a família de Igor
A mãe de Igor ficou sabendo da suspeita de envolvimento com o
tráfico de drogas durante entrevista à RBS TV e, bastante
emocionada, não conseguiu mais falar sobre o caso. Antes,
Claudete dos Santos afirmou que o filho é “trabalhador” e que
não “tem maldade”.
“Eu quero tanto que ele volte. Meu filho, quem conhece ele
sabe que ele não tem maldade no coraçãozinho dele. Ele é um
meninão”, diz.
A mãe do brasileiro diz que tentou contato com o filho quando
ele estava em São Paulo. No entanto, segundo ela, Juliana
teria interrompido os contatos. Segundo Claudete, Igor nunca
teria feito grandes viagens.
“Ele não é criminoso. Eu juro por tudo que é mais sagrado que
meu filho não é criminoso, não é bandido”, fala. (Com
informações da Redação, g1 RS).
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