
Papa Francisco teme 
‘um derramamento 
de sangue’ em 
virtude da crise

¬ BRASÍLIA. Aos 92 anos, mor-
reu anteontem, em Santos, 
São Paulo, a jornalista Helle 
Alves. Natural de Itanhandu, 
Minas Gerais, Helle se notabi-
lizou  ao  testemunhar,  em  
1967, o reconhecimento do 
corpo do guerrilheiro argenti-
no Ernesto “Che” Guevara, e 
ser uma das primeiras repórte
res do mundo a noticiar que o 
exlíder da revolução cubana 
tinha sido morto na Bolívia, 
onde combatia o governo do 
então presidente René Bar-
rientos. A causa da morte da 
jornalista não foi divulgada. 
Seu corpo foi enterrado on-
tem no Cemitério da Areia 
Branca, em Santos. As infor-
mações são da Agência Brasil.

Nascida em 1926, Helle ti-
nha 15 anos quando come-
çou a colaborar com peque-
nos jornais  e  revistas,  aos  
quais enviava poemas e ou-
tros textos. Mais tarde, traba-
lhou em jornais e na televi-
são. Ao narrar sua trajetória 

profissional, Helle gostava de 
destacar ter entrevistado o 
poeta chileno Pablo Neruda, 
a rainha Elizabeth II, da Ingla-
terra, o bispo católico dom 
Hélder Câmara e alguns dos 
principais líderes políticos do 
Brasil de seu tempo, como os 
presidentes Juscelino Kubits-
chek e Jânio Quadros. 

Afastada  das  redações,  
Helle dedicou-se quase até o 

fim da vida ao trabalho vo-
luntário, chegando a dar ofi-
cinas de comunicação e cria-
tividade para idosos em San-
tos. Em 2012, Helle lançou o 
livro “Eu Vi”, no qual relem-
bra sua trajetória no jornalis-
mo e o dia em que viu Che 
Guevara morto. Helle é ain-
da autora de quatro livros, 
entre poesia e obras sobre as 
condições dos idosos.

¬ NOVA YORK, EUA, E CARACAS, VE-

NEZUELA. O governo america-
no impôs ontem, pela primei-
ra vez sanções à PDVSA, esta-
tal do petróleo da Venezue-
la. Todo o dinheiro da com-
pra de petróleo pelos EUA 
vai agora para contas blo-
queadas que só poderão ser 
movimentadas pelo “gover-
no democraticamente eleito 
da Venezuela”, segundo o se-
cretário do Tesouro, Steve 
Mnuchin. 

Segundo ele, US$ 7 bi-
lhões em ativos da estatal fo-
ram bloqueados pelos EUA. 
O objetivo das sanções é im-
pedir o acesso da cúpula cha-
vista e do presidente Nicolás 
Maduro à renda do petróleo 
e pressionar os militares, que 
comandam  atualmente  a  
PDVSA, a mudar de lado. 
Além de congelar os bens da 
PDVSA, os EUA também im-
pediram que empresas ame-
ricanas façam negócios com 

a estatal venezuelana.
Um pouco antes do anún

cio, o líder opositor venezue-
lano, Juan Guaidó, que na se-
mana passada se declarou 
presidente interino do país, 
disse que dará início ao pro-
cesso de nomeação de novos 
diretores da PDVSA e da Cit-
go, a filial americana da em-
presa. Guaidó afirmou tam-
bém que o Parlamento assu-

mirá o controle de contas do 
Estado venezuelano em insti-
tuições internacionais.

Em resposta, o presidente 
da Venezuela, Nicolás Madu-
ro, anunciou ações legais con-
tra a decisão dos EUA. “Dei 
instruções precisas ao presi-
dente da PDVSA de iniciar as 
ações políticas, legais, ante tri-
bunais americanos e do mun-
do, para defender a proprie-

dade e a riqueza da (sua fi-
lial) Citgo”, assegurou Madu-
ro, na televisão estatal.

PAPA. Ontem, o papa Francis-
co admitiu que teme “um der-
ramamento de sangue” na Ve-
nezuela e a violência que pode 
ser desencadeada pela crise 
política no país, em declara-
ções a bordo do avião que o le-
vou do Panamá para Roma.

Venezuela. Em contrapartida, líder chavista anuncia ações legais contra Washington

EUA bloqueiam o acesso de 
Maduro a dinheiro do petróleo
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Confronto. Manifestantes contrários a Maduro e forças do governo do chavista se enfrentaram ontem
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Palestino diz 
esperar que 
embaixada 
não mude

¬ BRASÍLIA. O embaixador da 
Palestina no Brasil, Ibrahim 
Alzeben, afirmou ontem que 
espera que a mudança da 
embaixada brasileira em Is-
rael da cidade de Tel Aviv pa-
ra Jerusalém não aconteça. 
Ibrahim e uma comitiva de 
autoridades religiosas  cris-
tãs palestinas foram recebi-
dos pelo presidente em exer-
cício, Hamilton Mourão, em 
seu gabinete, no anexo do 
Palácio da Planalto.

Após a reunião, o embai-
xador admitiu que o assunto 
foi tratado durante o encon-
tro mas disse que o tema es-
tava “em discussão e que a 
discussão era muito longa”. 
Apesar disso, Ibrahim refor-
çou sua expectativa de que a 
mudança não se concretize. 

“Foi falado esse assunto 
(mudança da  embaixada),  
mas  esperamos  que  não  
aconteça. Qualquer coisa so-
bre isso será estudada pelas 
altas autoridades brasileiras. 
Isso está em discussão, e a dis-
cussão é muito longa”, afir-
mou o embaixador na saída 
do encontro com o presiden-
te em exercício. Ibrahim afir-
mou ainda que convidou Jair 
Bolsonaro  e  Mourão  para  
uma visita à Palestina e que o 
convite foi bem-recebido.

Morre jornalista brasileira que 
noticiou morte de Che Guevara

Helle Alves presenciou o reconhecimento do corpo do guerrilheiro

Apoio externo

País deve 
ter novos 
protestos

7
CARACAS.  O presidente 
da Venezuela, Nicolás 

Maduro, enfrentará nesta se-
mana um novo ataque do 
opositor Juan Guaidó, auto-
proclamado líder interino – e 
reconhecido dessa forma por 
vários países, como EUA e 
Brasil –, que convocou novas 
manifestações, enquanto se 
esgota o prazo de oito dias da-
do pelos países europeus pa-
ra que aceite eleições livres.

Na última semana, os pro-
testos na Venezuela culmina-
ram em 35 mortos e 850 pes-
soas detidas. Encorajado pe-
lo forte apoio dos EUA, Guai-
dó convocou, no último do-
mingo, uma mobilização pa-
ra amanhã para exigir que as 
Forças Armadas retirem seu 
apoio a Maduro, e no sába
do, uma grande marcha em 
apoio ao ultimato europeu.

Abstenção na Bolívia
Os bolivianos foram às urnas nesse domingo 
(27), em inéditas eleições primárias para esco-
lher candidatos presidenciais para o pleito mar-
cado para outubro deste ano. A abstenção mar-
cou as eleições. O inédito pleito contou com me-
nos de 50% dos votantes.

7Tornado mata três em Cuba
Um tornado que atingiu Cuba na noite de domin-
go deixou três mortos, 172 feridos e parte da cida-
de de Havana entre escombros e a penumbra. É o 
primeiro tornado a atingir a ilha caribenha em 
décadas. A força dos ventos do tornado pode ser 
comparada a de um furacão de categoria 4 ou 5.
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