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Internacional

Bolívia
LÍDER. Há 12 anos no Poder, Evo Morales, de 58 anos,
vai tentar a reeleição pela quarta vez. Ele disse que
está convencido de uma nova vitória eleitoral em 2019

ORIENTE MÉDIO

Irã ameaça Trump com a
‘mãe de todas as guerras’
ria. Israel lançou recentemente
ataques aéreos contra posições
da Síria e de seu aliado iraniano.
O Irã e o Hezbollah libanês,
dois inimigos de Israel, são os
principais aliados da Síria junto
com a Rússia. Israel reiterou sua
rejeição que a Síria vire uma cabeça-de-ponte iraniana.
A região de Massyaf abriga
um centro de pesquisas da Síria,
atacado em setembro de 2017
por Israel. Esse órgão é acusado
pelos EUA de produzir gás sarin
e armas químicas. A Síria nega
ter esse tipo de arsenal.

Hassan Rohani adverte
que poderá fechar o
Estreito de Ormuz, um
ponto estratégico no
Golfo Pérsico
Teerã. OpresidentedoIrã,Hassan Rouhani, advertiu o presidente dos Estados Unidos, DonaldTrump, contraprovocações
vindas de Washington.
Há alguns meses, Trump retirou os EUA do acordo nuclear
internacional com o Irã a fim de
impedir que Teerã desenvolva
armas nucleares. Além disso, o
líder americano ordenou a
reimposiçãodesançõesamericanas contra o país persa. “Não
brinque com a cauda do leão, ou
você irá se arrepender”, ameaçou o líder iraniano, segundo a
agência de notícias estatal Isna.
Nosúltimos dias,o presidente
dos EUA afirmou que os líderes
iranianos ligariam para ele em
algum momento para fazer um
acordo, mas o Irã rejeitou as negociações. Rouhani, no entanto,
sugeriu que os EUA “devem entender bem que a paz com o Irã é
a mãe de toda a paz e a guerra
com o Irã é a mãe de todas as
guerras”. A advertência foi feita
horas antes do esperado discurso sobre o Irã do secretário de
Estado dos EUA, Mike Pompeo.
“Você nos declara a guerra e
depois fala da vontade de apoiar
o povo iraniano”, afirmou Rouhaniemuma referência aTrump

Presidente do Irã, Hassan Rouhani, voltou a enviar um recado duro à Casa Branca,
após sofrer novas sanções, além da retirada dos EUA do pacto nuclear FOTO: AFP

Líder persa eleva o
tom de seu discurso
após a Casa Branca
adotar medidas
drásticas para limitar
o comércio do Irã e
abalar sua economia
durante uma reunião de diplomatas iranianos.
“Não podem provocar o povo
contra sua segurança e seus próprios interesses”, afirmou em
um discurso pela televisão.

Rouhani também advertiu
que o Irã poderá fechar o EstreitodeOrmuz,umpontoestratégico no Golfo Pérsico por onde
circula 30% do petróleo transportado por via marítima. Após
sua saída do acordo nuclear, os
EUA buscam aumentar a pressão sobre a República Islâmica.

Ataque
O apoio do Irã ao regime do ditador sírio Bashar al-Assad também desafia a Casa Branca e Israel, seu aliado. Ontem, um ataque aéreo israelense tomou como alvo uma posição militar das
forças do regime no oeste da Sí-
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Cuba reconhece
propriedade privada

Homem-bomba mata
14 no Afeganistão

 O Parlamento de Cuba
aprovou, ontem, um projeto
de nova Constituição, que
reconhece o mercado e a
propriedade privada como
parte de sua economia
socialista, e que será
submetido a referendo. O
debate popular vai de 13 de
agosto a 15 de novembro.

 Um homem-bomba se
explodiu, ontem, e matou 14
pessoas na entrada do
aeroporto de Cabul, no
momento da chegada do
general e chefe de guerra
Abdul Rashid Dostum, que
voltou a seu país após um ano
no exílio na Turquia. O Estado
Islâmico assumiu o atentado.

NO MEDITERRÂNEO

TUFÃO

Papa pede fim de
morte de imigrantes

Inundações deixam
19 mortos no Vietnã

 O papa Francisco pediu,
ontem, à comunidade
internacional para que atue
para evitar os naufrágios no
Mediterrâneo, em mensagem
após a reza dominical do
Ângelus na Praça São Pedro.

 As inundações devido a um
tufão que devastou o centro e
o norte do Vietnã provocaram
ao menos 19 mortos e
deixaram 13 desaparecidos. O
tufão Son Tinh já foi rebaixado
para depressão tropical.

COMUNICAÇÃO DE FATO RELEVANTE
A Massa Falida de Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e outros,
universalidade concursal regida pelo Juízo da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e
Falências de Fortaleza/CE, nos autos do processo nº 0158450-45.2013.8.06.0001,
por intermédio de sua Administradora Judicial, Dra. Valéria Previtera da Silva,
informa, a quem possa interessar, que os Fundos de Investimento Clássico Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ sob nº 10.922.541/0001-20,
Oboé Multicred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ sob
nº 09.374.172/0001-08, Erudito Fundo de Investimento em Cotas de FIMCP, inscrito
no CNPJ sob nº 11.116.794/0001-70 e Dueto Fundo de Investimento Multimercado
Crédito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 11.090.133/0001-12, com a devida
autorização judicial proferida no feito falimentar acima mencionado, foram
liquidados em 08.05.2018.
Massa Falida de Oboé Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e outros
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