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ALEMANHA AUTORIDADE DISSE QUE A QUESTÃO ERA MAIS PSICOLÓGICA DO QUE FÍSICA

Merkel é vista
tremendo pela 3ª
vez em um mês
A chanceler alemã afirmou, em entrevista à imprensa, que
“as pessoas não precisam se preocupar” com a saúde dela
berlim
Da redação
@jornalovale

A chanceler alemã, Angela
Merkel, foi vista tremendo
durante cerimônia militar
nesta quarta-feira, no terceiro episódio em menos de
um mês, mas garantiu que
está bem.
A chanceler afirmou, em
entrevista à imprensa, que
“as pessoas não precisam se
preocupar” com ela.
Mais cedo, Merkel foi vista
se movimentando para frente
e para trás durante uma cerimônia militar que marcava a
chegada do primeiro-ministro da Finlândia, Antti Rinne,
de acordo com imagens da
TV Reuters.
A chanceler, de 64 anos, não
tem histórico de problemas
graves de saúde, embora os
outros dois episódios de tremores tenham incitado especulação da imprensa.
Merkel foi vista tremendo
pela primeira vez em 18 de
junho, quando se encontrou
com o presidente ucraniano,
Volodymyr Zelenskiy.
Em 27 de junho, ela voltou a
tremer durante encontro com
o presidente da Alemanha,
Frank-Walter Steinmeier,
mas o porta-voz de Merkel
disse que ela estava bem e a
chanceler deu continuidade à
agenda política em viagem ao
Japão para o G20.

Divulgação

Tremendo. Angela Merkel durante evento militar nesta quarta

Uma autoridade do governo
afirmou à Reuters que a questão era mais psicológica, ao
tentar desesperadamente evitar que o caso se repetisse.
Em caso de Merkel se tor-
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ANOS
é a idade da primeiraministra alemã, Ângela
Merkel, que apresentou
problemas de saúde

nar incapacitada de exercer
o cargo, Steinmeier precisaria indicar um ministro como
chanceler interino até que o
Parlamento elegesse um novo
nome para substitui-la, que
não precisaria ser o vice-chanceler, Olaf Scholz, membro do
Partido Social-Democrata que
é parceiro minoritário da coalizão de Merkel.
Um porta-voz do governo
disse que a conversa entre Merkel e Rinne seguiria
conforme o planejado nesta
quarta-feira.

.

DIPLOMACIA DARROCH PEDIU DEMISSÃO APÓS RECEBER OFENSAS DE DONALD TRUMP

Embaixador do Reino
Unido nos EUA renuncia
SAÍDA. O embaixador do Rei-

no Unido em Washington,
Kim Darroch, pediu demissão nesta quarta-feira depois
que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
o rotulou de “estúpido” e
“maluco” após a divulgação
de mensagens confidenciais
nas quais o enviado britânico
classificava o governo dos
EUA de inepto.

As mensagens, publicadas
em um jornal dominical britânico, enfureceu Trump, que
lançou ataques pelo Twitter
tanto contra o embaixador
quanto contra a primeiraministra britânica, Theresa
May, que declarou apoio ao
diplomata. “Eu quero pôr fim
a essa especulação”, afirmou
Darroch em comunicado oficial nesta quarta.
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Saída. O embaixador do Reino
Unido nos EUA, Kim Darroch

