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Confusão em Madagascar
Tumulto antes de partida da Copa das Nações Africanas mata um e fere 40 pessoas
afp

>>Antananarivo, Madagascar

P

elo menos uma pessoa morreu e 40 ficaram feridas em
um tumulto antes
do início da partida entre
Madagascar e Senegal, válida pelas eliminatórias da
Copa da África das Nações
(CAN) 2019, em Antananarivo, capital da República de
Madagascar.
De acordo com fontes, o
tumulto começou depois
que torcedores tentaram
entrar no Estádio Municipal Mahamasina, que já estava superlotado antes do
jogo das seleções. A arena
tem capacidade para 22 mil
pessoas, e para evitar perder
o jogo, torcedores formaram
fila desde cedo do lado de
fora. Quando as arquibancadas foram ocupadas autoridades decidiram fechar
os portões, deixando de fora
centenas de pessoas que estavam nas calçadas. Esse foi
o estopim da confusão que

Torcedor ferido é socorrido após tumulto na porta de estádio

terminou com um morto e
dezenas de feridos.
“Nosso tio foi para a fila
para ver a partida. Saiu de
casa às oito. Ouvimos que
estava internado aqui, depois de ter sido pisoteado no
tumulto”, contou à Agência

France-Presse Henintsoa
Mialy Harizafy, de 30 anos.
“Não entendi por que
havia apenas uma porta
aberta, quando se trata de
uma grande partida”, continuou Harizafy, que foi para
o Hospital Hjra.

“Viemos para a fila às
6h da manhã. Estávamos
a um metro e meio do portão, quando aconteceu a
confusão”, contou Rivo
Raberisaona.
Raberisaona relatou que
foi pisoteado, mas que sua
mochila “amortizou os golpes”. Um amigo dele também
foi hospitalizado.
O ministro de Esportes de
Madagascar, Tsihoara Faratiana, visitou os feridos no
hospital junto com os ministros da Defesa e da Saúde, bem como autoridades
da federação de futebol.
Houve um minuto de silêncio para as vítimas antes
do início do jogo, que começou como previsto e terminou em empate de 2 x 2.
Mortes nos estádios africanos já foram muito frequentes no passado, já que o policiamento ruim e a falta de
organização em locais geralmente superlotados costumam ser uma receita para a
tragédia.
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PROTESTO GANHA AS RUAS DA RÚSSIA

COREIA DO NORTE: DESFILE SEM MÍSSIL

Russos ganharam as ruas para
protestar contra os planos de
Vladimir Putin de aumentar a
idade de aposentadoria em cinco anos — de 60 para 65 anos
para homens e 55 para 60 anos
para mulheres.
A expectativa média de vida
na Rússia é de 66 anos para

A Coreia do Norte fez um desfile
militar ontem para celebrar seu 70º
aniversário, mas evitou exibir os
mísseis balísticos intercontinentais
que lhe valeram inúmeras sanções
internacionais.
Kim Jong-un preferiu mostrar
sua amizade com a China, levantando a mão do enviado do

homens e 77 para mulheres. A proposta do governo Putin provocou
uma rara eclosão popular e fez
com que o índice de aprovação
do presidente russo caísse 15%.
Centenas de pessoas participaram de manifestações em 25 cidades, incluindo Moscou e São
Petersburgo.

presidente Xi Jinping quando
ambos saudaram a multidão
durante o desfile.
O presidente dos EUA, Donald
Trump, elogiou o desfile militar
“sem mísseis nucleares”. “Esta
é uma mensagem forte e muito
positiva por parte da Coreia do
Norte”, tuitou Trump.

