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Terremoto e tsunami
matam mais de 800
Indonésia. Número de mortos pode aumentar, segundo autoridades do país. Cruz Vermelha
estima que mais de 1,6 milhão de pessoas foram afetadas por tremor que causou onda gigante
Subiu para 832 o número de mortos confirmados
por um terremoto seguido
de tsunami na Indonésia.
Autoridades temem que o
total aumente ainda mais,
enquanto socorristas lutam para alcançar comunidades isoladas.
A Cruz Vermelha estima
que mais de 1,6 milhão de
pessoas foram afetadas pelo
tremor que causou onda gigante, descritos pela entidade como uma tragédia que
“pode ficar ainda pior”.
Dezenas de pessoas foram reportadas como estando presas nos escombros de dois hotéis e um
shopping na cidade de Palu, que foi afetada por ondas de até seis metros de
altura, após um terremoto

de magnitude 7,5 graus na
sexta-feira. Uma mulher foi
retirada com vida dos destroços do Hotel Roa Roa,
onde acredita-se que até 60
pessoas estejam presas.
Com a maioria dos mortos confirmados sendo de
Palu, autoridades estão se
preparando para algo muito pior, já que há buscas
em outros locais, em particular Donggala, uma região
de 300 mil pessoas perto do
epicentro do terremoto.
O presidente Joko Widodo visitou um complexo habitacional que desmoronou
e pediu por paciência. “Sei
que existem muitos problemas que precisam ser resolvidos em pouco tempo, incluindo a comunicação”,
disse. METRO

Ventos e chuvas causados pelo tufão em Nagoya | MANDATORY CREDIT KYODO/REUTERS

Tufão deixa 80 feridos
e cancela voos no Japão

Sobrevivente é retirada de restaurante desmoronado em Palu | ANTARA FOTO /REUTERS

Um potente tufão atingiu
o Japão, causando transtornos e o cancelamento de
voos e viagens de trens por
causa de chuvas torrenciais,
fortes ventos e inundações.
As autoridades contabilizam mais de 80 feridos,
porém não havia registros
de mortes. O tufão, chamado “Trami”, chegou ao arquipélago pelo sudoeste
e causou alagamentos na
ilha de Kyushu.
As ordens de evacuação
englobam dezenas de milhares de pessoas, segundo

a emissora “NHK”. Centenas de voos foram cancelados em aeroportos por todo o país, incluindo os de
Narita e Haneda, nos arredores da capital Tóquio.
Trami deve seguir hoje em
direção ao norte.
No início de setembro, o
Japão já havia sido atingido pelo tufão Jebi, o mais
potente em 25 anos e que
deixou 11 mortos. Além
disso, em julho, deslizamentos e enchentes fizeram 221 vítimas no arquipélago. METRO

Conselheira da Casa Branca diz
ter sido vítima de abuso sexual
A conselheira da Casa Branca Kellyanne Conway afirmou que foi vítima de abuso
sexual e que todas as mulheres que sobrevivem a tais experiências devem ser ouvidas.
“Sinto muita empatia,
francamente, por vítimas
de abuso sexual, assédio e
estupro”, afirmou Conway
em uma entrevista à “CNN”
em que defendeu a indica-

Kellyanne Conway defendeu indicação
de Kavanaugh | LEAH MILLIS/REUTERS

Coreia do Norte. ‘Nos
apaixonamos”, afirma
Trump sobre Kim Jong-un
O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, afirmou que ele e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un,
“se apaixonaram”.
A declaração foi dada durante um comício na Virgínia Ocidental, no sábado (29),
poucas horas depois de o ministro das Relações Exteriores de Pyongyang, Ri Yong-ho,
ter acusado os EUA de falta de
reciprocidade nas ações para
pacificar a península.
“Não, de verdade. [Kim]
Me escreveu belas cartas, en-

Presidente dos EUA, Donald Trump
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tão nos apaixonamos”, disse Trump, que se encontrou
com o líder norte-coreano
em 12 de junho. METRO

ção à Suprema Corte do juiz
Brett Kavanaugh, acusado
de abuso sexual por uma
mulher e de má conduta sexual por outras duas.
Conway sugeriu que a
ira de muitas vítimas foi direcionada de modo inapropriado a Kavanaugh. “Não é
uma reunião do movimento
‘Me Too’”, disse. “É política
partidária crua.” METRO

Reino Unido.
Crescem divisões
sobre o Brexit
A premiê Theresa May convocou seu partido para se unir
ao plano de o Reino Unido
deixar a União Europeia. Ela
fez um apelo aos críticos, dizendo que seu desejo de um
acordo de livre comércio estaria no centro de suas propostas. No início do que deve ser
uma das mais tempestuosas
conferências do Partido Conservador, os planos de May foram atacados por dois ex-ministros, com seu ex-secretário
de Relações Exteriores, Boris Johnson, chamando-os de
“desequilibrados”. METRO

