
Investigadores acreditam ter
identificado um suspeito do ata-
que a bomba na Maratona de
Boston através de um vídeo gra-
vado antes das explosões. No
entanto, nenhuma prisão foi
realizada, confirmaram a polí-
cia de Boston e o escritório da
Procuradoria-Geral dos Esta-
dos Unidos em Boston.

A rede CNN informou que um
suspeito estava sob custódia, ci-
tando fontes de segurança. Mas
depois a emissora citou três fon-
tes de segurança, que disseram
que não havia prisão relacionada
às duas explosões de segunda-fei-
ra, que mataram três pessoas e fe-
riram 176. A identificação de um
possível suspeito é a primeira
grande revelação divulgada pu-
blicamente sobre a investigação.

Somando-se ao nervosismo, o
FBI informou que uma correspon-
dência endereçada ao presidente
Barack Obama, com uma subs-

tância suspeita foi recebida no se-
tor de triagem de correio da Casa
Branca, na terça-feira, e que tes-
tes preliminares mostraram que
continha o veneno letal ricina.

Na terça-feira, autoridades
norte-americanas intercepta-
ram uma carta enviada ao sena-
dor do Mississipi Roger Wicker
que testes preliminares tam-
bém mostraram conter ricina.

O FBI disse, no entanto, que

os agentes não haviam encontra-
do nenhuma ligação entre as
cartas e o ataque em Boston.

As três pessoas mortas com
as explosões na linha de chega-
da da maratona foram um meni-
no de 8 anos, uma mulher de 29
anos e uma estudante chinesa
de pós-graduação da Universi-
dade de Boston.

Ninguém assumiu a responsa-
bilidade pelo ataque. ■ Reuters

O presidente eleito da Venezue-
la, Nicolás Maduro, disse que
não se importa com o reconheci-
mento de sua vitória nas eleições
de domingo pelos Estados Uni-
dos. “Não reconheçam nada,
não nos importa seu reconheci-
mento. Nós decidimos ser livres
e vamos ser livres e independen-
tes, com vocês ou sem vocês”,
disse Maduro em resposta às de-
clarações do secretário de Estado
americano, John Kerry, que con-
dicionou o reconhecimento à rea-
lização de uma recontagem dos
votos, como pede a oposição.

Kerry havia afirmado em Wa-
shington que seu país ainda não
estava pronto para reconhecer
a apertada vitória de Maduro,
com uma vantagem de apenas
1,7 ponto percentual sobre o
opositor Henrique Capriles.

Ao mesmo tempo líderes da
oposição da Venezuela afirma-
ram que temem perseguição
contra os protestos pós-eleito-
rais, mas o presidente eleito pro-

meteu proteger seu rival. A vitó-
ria apertada de Maduro na vota-
ção presidencial ainda não foi
reconhecida por Henrique Ca-
priles, que exige a recontagem e
alegando milhares de irregulari-
dades nos postos de votação.

Sete pessoas morreram em
protestos liderados pela oposi-
ção, e o governo prometeu uma
ação legal contra Capriles que
acusa de incitar a violência.

Apesar de exigir uma ação le-
gal contra Capriles e chamá-lo
de fascista, Maduro, no entan-
to, disse que ele seria protegi-
do. “Eu sou um homem de paz
e de palavra. Eu pedi à (agência
estatal de inteligência) Sebin
para manter a proteção do ex-
candidato da direita, embora
ele tenha se livrado de quem o
estava protegendo”, declarou
Maduro via Twitter.

Cerca de 135 pessoas foram pre-
sas e mais de 60 ficaram feridas
durante os violentos confrontos
de segunda-feira. ■ Agências
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Secretário de Estado John Kerry havia condicionado a decisão à recontagem dos votos pedida pela oposição
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 abr. 2013, Mundo, p. 30.




