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 ⁄ REINO UNIDO

Despedida de Elizabeth II começa em Londres
Corpo da rainha passou a noite em Buckingham; homenagem popular tem início hoje e funeral de Estado será dia 19

Os restos mortais de Elizabeth 
II chegaram ontem ao Palácio de 
Buckingham, em Londres, resi-
dência oficial da monarca durante 
sete décadas, onde passou a noite, 
antes de seis dias de homenagem 
popular e de um funeral de Estado 
em 19 de setembro.

Milhares de pessoas enfren-
taram o dia chuvoso para rece-
ber, com aplausos e as lanternas 
de seus celulares acesas, a chega-
da do caixão ao Palácio de Buc-
kingham. O trajeto durou pouco 
mais de uma hora da base militar 
de Northolt, aonde chegou proce-
dente da Escócia. 

A única filha da rainha, a 
princesa Anne, de 72 anos, acom-
panhou todo o trajeto. “Tive a sor-
te de compartilhar as últimas 24 
horas da vida de minha amada 
mãe. Foi uma honra e um privilé-
gio acompanhá-la em sua última 

jornada”, disse a princesa em um 
comunicado, em que agradeceu as 
demonstrações de “amor e respei-
to” à falecida.

Agora, Londres se prepara 
para receber milhares de pessoas 
para o funeral e enterro da monar-
ca, que morreu aos 96 anos no dia 
8 de setembro. Os hotéis, mesmo 
com o aumento dos preços, estão 
lotados, e o setor de transportes 
teme a saturação.

“Os nossos hotéis no centro 
de Londres e (do castelo real) em 
Windsor estão lotados e a procu-
ra aumenta em estabelecimentos 
perto de uma estação de trem ou 
metrô” na área metropolitana da 
capital britânica, explicou a rede 
hoteleira Travelodge. Em comu-
nicado à AFP, a rede especificou 
que as reservas foram feitas “dos 
quatro cantos do Reino Unido e 
do mundo”.

A diretora da associação “UK 
Hospitality”, Kate Nicholls, adian-

Sob chuva, milhares de pessoas se reuniram para ver o caixão passar
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 ⁄ AMÉRICA DO SUL

Polícia da Argentina prende nova suspeita de ataque contra Cristina Kirchner

Uma terceira pessoa foi pre-
sa ontem por suspeitas de en-
volvimento na tentativa de as-
sassinato da vice-presidente da 

Argentina, Cristina Kirchner, em 
1º de setembro. A mulher detida 
mantinha conversas com Brenda 
Uliarte, a namorada do brasileiro 
Fernando Sabag Montiel, ambos 
já acusados pelo crime. A identi-

dade da mulher ainda não foi re-
velada, mas ela foi presa na noite 
de segunda-feira, em uma opera-
ção policial no bairro de San Mi-
guel, na capital, o mesmo onde 
Sabag Montiel vivia.

Segundo o La Nación, a deti-
da não faz parte da “gangue do 
algodão doce”, grupo de amigos 
do casal cujas atividades esta-
riam na mira dos investigadores. 
Mensagens extraídas do celular 
de Uliarte levantaram a suspeita 
dos investigadores de que o gru-
po já teria tentado assassinar a 
vice-presidente na porta de sua 
casa, no bairro da Recoleta, em 
ao menos outras duas ocasiões.

O local virou ponto de en-
contro para os kirchneristas, 
movimento que se intensificou 
após o Ministério Público pedir 
12 anos de prisão para Cristina, 
acusada de chefiar uma associa-
ção ilícita para favorecer um em-
presário amigo.

A polícia argentina desco-
briu que o acusado de tentar ati-
rar contra a vice-presidente Cris-
tina Kirchner planejou um outro 
atentado contra ela no dia 27 de 
agosto. Essa tentativa teria sido 
descoberta durante a perícia do 
conteúdo do celular da namo-
rada de Sabag Montiel, Brenda, 
com as provas anexadas ao pro-
cesso na segunda-feira. A juíza 
responsável pelo caso, María Eu-
genia Capuchetti, ordenou segre-

Brenda Uliarte e Fernando Sabag Montiel foram acusados pelo crime
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do de justiça sobre o processo.
De acordo com fontes ou-

vidas pelo Clarín, o plano é re-
velado nas mensagens trocadas 
pelos dois acusados na sema-
na anterior ao atentado, realiza-
do no dia 1º deste mês. Os dois 
falam sobre a “presença de câ-
meras C5N”, trocam detalhes de 
horários e do movimento de pes-
soas e militantes na residência 
de Cristina. “Ela (a vice-presiden-
te) já subiu, acho que ela não vai 
sair nesse momento, então ela já 
foi, saiu, eu vou lá, fica lá. Não 
traga nada”, diz Sabag Montiel a 
Brenda em uma das mensagens.

Nas mensagens do mesmo 
dia, Sabag Montiel disse que es-
teve muito próximo do gover-
nador da província de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, no dia em 
que o governo instalou cercas 
de proteção do lado de fora da 

residência de Cristina para con-
ter as manifestações pró e contra 
ela, que ganharam força após o 
Ministério Público pedir que ela 
fosse condenada a prisão. “To-
quei nas costas de Axel Kicil-
lof e ele entrou no carro Toyota 
Ethios”, escreveu.

É justamente essa troca de 
detalhes dos movimentos no lo-
cal e da vice-presidente que os 
investigadores afirmam que 
“houve um ataque planejado que 
não foi realizado por volta de 27 
de agosto”, diz o Clarín.

A Justiça argentina já havia 
afirmado que o atentado do dia 
1º foi produto de um “planeja-
mento e acordo prévio” entre 
Sabag Montiel e Brenda. Os dois 
foram acusados formalmente no 
dia 8. Segundo as evidências 
apontadas na acusação, a dupla 
estudou o local do ataque antes.

tou que a procura vai manter-se 
elevada até segunda-feira, em par-
te devido às necessidades de alo-
jamento dos policiais e pessoal 
necessário para a organização e 
segurança de um evento que se 
espera histórico, com a presença 
de dezenas de chefes de Estado e 

de governo. Com poucos lugares 
disponíveis, os preços subiram, e 
um pequeno quarto sem janela em 
Piccadilly Circus, no coração da ca-
pital, está sendo alugado a 260 li-
bras (US$ 305) a noite. Outro perto 
da estação Paddington a 315 libras, 
sem janelas, sem café da manhã.

Em um hotel chamado “Snoo-
zebox”, perto de Stratford, na re-
gião metropolitana, mas longe do 
centro, a tarifa era mais barata - 
76 libras por dois beliches - mas 
ainda sem janela e pouquíssi-
mo espaço.

Um porta-voz de Downing 
Street reconheceu que haverá uma 
“grande afluência” em Londres 
nos próximos dias, recordando 
que 200 mil pessoas foram à capi-
tal para o funeral da Rainha Mãe, 
a mãe de Elizabeth II, e que “espe-
ramos muito mais gente agora”.

A Network Rail, que adminis-
tra as linhas ferroviárias, espera 
“níveis sem precedentes de tráfe-
go para a capital, especialmente a 
partir desta quarta-feira”. 

A operadora alertou os viajan-
tes para que “deem mais tempo” 
para suas locomoções, especial-
mente em caso de atrasos nas li-
nhas, e convidou aqueles que pu-
derem a caminhar.

3 opções de quartos privativos
e com banheiro próprio

+55 51 991.934.208
www.ritterhoteis.com.br/haus-coliving
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Morar no
HAUS é ter:
Morar no
HAUS é ter:
mais economia e praticidade,
menos estresse e perda de tempo.


