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Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo

Motim em prisão
faz 15 mortos

Detido suspeito de envolvimento
no atentado de Lyon
s autoridades francesas detiveram um suspeito relacionado com a explosão ocorrida
em Lyon na semana passada e
que provocou ferimentos em 13
pessoas, anunciou ontem o ministro do Interior francês, Christophe Castaner.
Castaner anunciou a detenção
do suspeito através da rede social
Twitter, mas não especificou o
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local em que o indivíduo foi intercetado pelas autoridades.
A polícia lançou uma operação
de busca após a explosão de um
objeto armadilhado, sexta-feira,
numa das ruas mais movimentadas do centro da cidade de
Lyon. Na altura, as forças policiais
disseram que tinham iniciado
uma investigação sobre um crime
“ligado a atividades terroristas”.

Quarto francês condenado
à morte por pertencer ao EI
justiça iraquiana condenou
ontem à morte um quarto
francês por pertencer ao
grupo extremista Estado Islâmico (EI), constatou uma jornalista da agência France-Presse.
No domingo, três outros franceses foram condenados à pena
de morte por pertencerem ao
EI, um veredicto sem precedentes, que levou a França a lem-
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uinze pessoas morreram em
confrontos numa prisão no
estado do Amazonas, no norte do Brasil, de acordo com
um novo balanço fornecido
pela administração do estabelecimento prisional, sendo que o anterior balanço apontava para oito
mortos.
Segundo um comunicado da secretaria de Estado de Administração
Penitenciária, grupos rivais começaram a lutar entre si pelas 12 horas
de sábado, tendo sido enviados rapidamente reforços para o Complexo
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Penitenciário Anisio Jobim (COMPAJ).
O confronto entre os presos começou durante o horário de visita
do complexo, localizado a 28 quilómetros de Manaus, capital do Amazonas, disse a administração da prisão.
Esta cadeia já tinha sido palco,
em janeiro de 2017, de um motim
que causou 56 mortos e durou 20
horas.
“Esta foi uma luta entre os detidos”,
disse o responsável da prisão regional, coronel Vinicius Almeida, em
conferência de imprensa.
“Algumas mortes foram causadas
por asfixia, outras por perfuração
com objetos pontiagudos como es-

covas de dentes”, acrescentou.
A polícia pôs fim aos confrontos
após 40 minutos, sem quaisquer
registos de fugas ou de reféns e nenhum funcionário da prisão foi morto ou ferido, disseram as autoridades.
As mortes resultaram de uma luta
“entre dois grupos organizados da
penitenciária, que têm conflitos entre
eles, e que aproveitaram o momento
das visitas familiares para realizar
esta ação”, afirmou secretário de
Segurança Pública do Amazonas,
Louismar Bonates, em declarações
ao jornal Folha de São Paulo.
Com quase 727.000 presos em
2016, o Brasil tem a terceira maior
população prisional do mundo.

Governo da Áustria cai após moção de censura
Parlamento austríaco aprovou
ontem uma moção de censura
apresentada pela oposição, fazendo cair o executivo liderado
pelo chanceler e líder do Partido
Popular Austríaco (ÖVP), o conservador Sebastian Kurz.
A moção foi votada no Parlamento na sequência de um escândalo que envolveu a extrema-
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direita austríaca (Partido da Liberdade da Áustria-FPÖ), que integrava o governo de coligação liderado pelo partido de Kurz.
A moção de censura passou
com os votos dos sociais-democratas e dos nacionalistas do FPÖ.
A Áustria enfrenta uma crise
política depois da coligação governamental entre direita e ex-

trema-direita ter sido quebrada,
devido a um vídeo comprometedor para o líder nacionalista
Heinz-Christian Strache, que era
o número dois do executivo austríaco.
Na sequência do escândalo, foi
anunciado que a Áustria iria avançar para a realização de eleições
antecipadas em setembro.

Número de vítimas de ébola
sobe para 1.277 na RDCongo
epidemia do vírus Ébola já
causou 1.277 mortos, até ao
dia 25 de maio, na República
Democrática do Congo (RDCOngo), divulgou o Ministério da Saúde do país.
Em apenas três dias houve
mais 29 mortos confirmados,
face ao último balanço, feito no
dia 22, em que o número de mor-
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tos era 1.248.
Desde o início da epidemia,
declarada em agosto de 2018 na
RDCongo, o número de infetados
é de 1.912, o número de casos
confirmados laboratorialmente
aumentou de 1.789 para 1.818,
dos quais 94 são suspeitos, enquanto 496 pessoas já foram curadas.
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Cadeia já tinha sido palco, em janeiro de 2017, de um motim que causou 56 mortos.

brar às autoridades iraquianas
a sua oposição à pena capital,
indicou ontem o Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
“As provas e as confissões demonstram que aderiu ao grupo
Estado Islâmico, que trabalhou
no seu braço militar e em consequência é condenado à pena
de morte por enforcamento”,
declarou hoje o juiz Ahmed Mohamed Ali.

BANDA FILARMÓNICA DO CANIÇO E EIRAS

Assembleia geral
CONVOCATÓRIA
Convocam-se os Sócios da Banda Filarmónica do Caniço e Eiras, para a Assembleia
Geral, a realizar na Sede desta Coletividade, situada à Rua da Abegoaria- Salão da Paróquia
das Eiras, n.º 68, Freguesia do Caniço, no dia 14 de Junho de 2019, pelas 19H30, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1º Ponto: Apresentação e aprovação de contas referente ao ano 2018;
2º Ponto: Outros assuntos do interesse da coletividade.
Caso não se reúna o número suficiente de sócios, a mesma realizar-se-á 30 minutos
após a hora marcada.
Eiras, 26 Junho 2019.
O Presidente da Assembleia-geral
José Sidónio Nóbrega Quintal

