Rússia e Ucrânia libertam 220
soldados capturados em troca
de Ano Novo
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Por Victor Fuzeira
Rússia e Ucrânia realizaram, no sábado (31/12), uma troca de
mais de 220 soldados capturados desde o início do conflito no
Leste Europeu, que perdura por 10 meses.
Do total, 82 soldados são russos libertos pela Ucrânia,
enquanto 140 militares ucranianos voltarão ao país natal após
serem libertados.
A prática de troca de prisioneiros da guerra tem sido
recorrente entre os países do Leste Europeu.

Bombardeios
No sábado (31/12), a Rússia intensificou os bombardeios contra
a Ucrânia e deixou pelo menos um morto e dezenas de feridos,
segundo autoridades ucranianas. Mais de 70 mísseis foram
lançados de navios e aeronaves, provocando explosões na
capital Kiev e em vários outros pontos do país.
Este foi o segundo grande ataque com mísseis coordenado por
forças russas em três dias. A ofensiva da Rússia danificou um
hotel no centro de Kiev, além de um prédio residencial em
outro distrito. Um jornalista japonês estava entre os feridos
e foi levado ao hospital, segundo o prefeito da capital,
Vitali Klitschko.
A Rússia tem atacado a infraestrutura vital na Ucrânia desde
outubro, com mísseis e drones, causando apagões de energia e
outros problemas de serviços básicos para milhões de pessoas,
que convivem com o frio intenso durante o inverno no
hemisfério norte.
“Desta vez, o ataque de mísseis em massa da Rússia mirou
deliberadamente áreas residenciais”, escreveu o ministro das
Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, no Twitter, após o
ataque.
“O criminoso de guerra Putin ‘comemora’ o Ano-Novo matando
pessoas”, completou o chanceler, reforçando o pedido para que
a Rússia seja retirada de seu assento permanente no Conselho
de Segurança das Nações Unidas.

Estado de alerta
O Ministério da Defesa da Ucrânia defendeu que, “a cada novo
ataque com mísseis contra a infraestrutura civil, mais e mais
ucranianos estão convencidos da necessidade de lutar até o
colapso completo do regime de Putin”.
Governadores de distritos em todo o território ucraniano

reforçaram toques de recolher na noite de Ano-Novo,
impossibilitando as comemorações de Réveillon em espaços
públicos. Autoridades estaduais reforçaram alertas nas redes
sociais pedindo que os cidadãos respeitem as restrições por
motivos de segurança.

Papa Bento XVI morre aos 95
anos

O Papa Emérito Bento XVI morreu neste sábado (31), aos 95
anos, depois de uma piora repentina de saúde nos últimos dias
De acordo com o Vaticano, o velório está marcado para
acontecer na próxima segunda-feira (2) na Basílica de São
Pedro. O funeral deverá ser na quinta-feira (5) na Praça de
São Pedro, presidido pelo Papa Francisco.
“É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu
hoje às 9h34 (5h34 no horário de Brasília) no Mosteiro Mater
Ecclesiae no Vaticano”, informou o perfil de notícias do
Vaticano no Twitter.

Otan diz que se Rússia vencer
guerra contra Ucrânia ‘não
haverá paz’
Segundo Stoltenberg, a “opressão e
a autocracia prevalecem sobre a
liberdade e a democracia” com uma
derrota dos ucranianos
Por
iG Último Segund

NATO North Atlantic Treaty Organization – 12.10.2022

Secretário-Geral da OTAN Jens Stoltenberg
O secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do
Atlântico Norte) , Jens Stoltenberg, disse nesta sexta-feira
(25) que se a Rússia vencer a guerra contra a Ucrânia , “não
haverá paz duradoura”.
Segundo Stoltenberg, a “opressão e a autocracia prevalecem
sobre a liberdade e a democracia” com uma derrota dos
ucranianos.
Em relação a um possível acordo entre as duas nações, o
secretário-geral afirmou que depende das negociações “nos
campos de batalha”.
“Portanto, a melhor maneira de aumentar as chances de uma
solução pacífica é apoiar a Ucrânia”, afirmou. Alguns países
como os Estados Unidos ofereceram mais equipamentos modernos e
treinamentos militares aos ucranianos.
Stoltenberg informou a jornalistas que se reunirá com os
ministros das Relações Exteriores da Bósnia e Herzegovina,
Geórgia e Moldávia nos próximos dias. Segundo ele, os países
“enfrentam a pressão russa de muitas maneiras diferentes” e a
encontro servirá para tomar “medidas para ajudá-los a proteger
sua independência e fortalecer sua capacidade de se defender”.

Ataques em Kiev
A capital da Ucrânia tem cerca de 70% das residências sem
energia por conta de uma série de ataques com mísseis
russos . Os bombardeios têm atingido infraestruturas de
energia e estão prejudicando o abastecimento de água nos
imóveis, nos maiores estragos na região em nove meses de
guerra.
De acordo com a prefeitura, as equipes de reparação e
emergência estão trabalhando arduamente para restaurar os
sistemas de aquecimento.

“Os russos estão intensificando o bombardeio de bairros
residenciais de Kherson. Depois dos mísseis de ontem, hoje
eles atacaram 13 vezes, um dos bairros mais populosos,
Tavriyskyi, na parte norte da cidade foi atingido”, disse o
conselheiro regional Sergii Khlan.
A situação na capital ucraniana tem se agravado desde o último
sábado (19), quando o território começou a enfrentar apagões.
Para atender a população, que precisa lidar com temperaturas
abaixo dos 0ºC em meio ao inverno, foram disponibilizados
“centros de aquecimento” movidos a geradores.

Putin anuncia alistamento de
prisioneiros
detidos
por
crimes graves
Presidente russo concluiu também a
convocação de mais de 300 mil
reservistas

Pavel Bednyakov/Kremlin
Vladimir Putin, presidente russo
O presidente da Rússia, Vladimir Putin , anunciou nesta sextafeira (4) que concluiu a convocação de 318 mil reservistas ,
medida anunciada em setembro passado.
Segundo o líder russo, o número ultrapassou o previsto inicial
de 300 mil porque a quantidade de “voluntários está
aumentando”.
A maioria dos reservistas é jovens que se encontram atualmente
nos centros de treinamento, enquanto cerca de 49 mil estão em
zonas de conflito na Ucrânia .
Hoje, Putin também assinou uma lei que prevê a convocação de
prisioneiros , conforme divulgado pela agência de notícias
estatal russa Interfax. Serão obrigatorimente alistasdas as
pessos condenadas por crimes graves
As novas medidas assinadas pelo presidente russo estão sendo
vistas como uma possível indicação de que Moscou pretende
continuar, a longo prazo, intervindo na Ucrânia.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky,
disse nesta
quinta-feira (3) que não participará da cúpula do G20 na

Indonésia se o mandatário da Rússia estiver presente no
encontro.
A Ucrânia não faz parte do grupo, mas Zelensky foi convidado
pelo presidente da Indonésia, Joko Widodo, para participar da
reunião de líderes em 15 e 16 de novembro, em Bali.
“Minha posição é de que se o líder da Federação Russa
participar, então a Ucrânia não estará”, afirmou
o presidente durante um briefing com jornalistas em Kiev, após
ter conversado com Widodo por telefone.
A Indonésia diz que 17 líderes já confirmaram presença
no G20 de Bali, mas não revela quais. O grupo reúne 19 países,
incluindo o Brasil, mais a União Europeia.
Por
Ansa

Putin afirma que mantém boas
relações com Lula e Bolsonaro
O presidente russo disse ainda que
aspira fazer com que a relação
entre Rússia e Brasil se desenvolva
mais
Por
iG Último Segundo

Kremlin – 10.10.2022
Putin, presidente da Rússia
O presidente da Rússia, Vladimir Putin , afirmou, nesta
quinta-feira (27) que mantém boas relações com os candidatos à
Presidência no Brasil, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) .
“Sabemos que eles [os candidatos] têm consenso na relação com
a Rússia, apesar de situações difíceis dentro do país. Não
interferimos em processos políticos internos”, afirmou o
mandatário russo ao jornal Folha de S. Paulo .
Putin também mencionou que pretende desenvolver melhores
relações com o Brasil.
“[O Brasil] é nosso parceiro mais importante na região, e
assim continuará. Faremos tudo para que essas relações se
desenvolvam mais”, disse o presidente russo.
As declarações de Putin ocorreram durante a sessão de
encerramento da 19ª reunião anual do Clube Valdai, no Kremlin,
que reúne pesquisadores, empresários e políticos
internacionais.

Ainda, durante o evento, Putin afirmou que não utilizará de
armas nucleares contra a Ucrânia, país que invadiu no dia 24
de fevereiro deste ano.
“Nunca dissemos nada proativamente sobre armas nucleares. Só
usaríamos para defender a integridade de nosso território”,
disse Putin, acrescentando que Kiev, capital da Ucrânia está
planejando um ataque com uma “bomba suja”, material que
dissipa radiação.

Segundo turno
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), Lula terminou o
primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto
Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345). O vencedor do segundo
turno das eleições , marcado para o próximo dia 30 de outubro,
irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de
2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.
A pesquisa Datafolha , divulgada nesta quinta-feira (27) ,
mostrou o ex-presidente à frente na disputa pelo Planalto com
49% dos votos. Já o atual chefe do Executivo, aparece com 44%.

Guerra
na
Ucrânia
deve
acelerar
mudança
para
a
energia limpa, diz relatório
da AIE
Embora algumas nações estejam queimando mais carvão este ano,
espera-se que o efeito seja de curta duração.

Turbinas eólicas na costa do Nordeste do Brasil (Foto:
ABEEólica/Divulgação)

A crise energética desencadeada pela invasão da Ucrânia pela
Rússia provavelmente acelerará, em vez de desacelerar, a
transição global dos combustíveis fósseis para tecnologias
mais limpas, como veículos eólicos, solares e elétricos, disse
nesta quinta-feira a principal agência de energia do mundo.
Embora alguns países estejam queimando mais combustíveis
fósseis este ano, como carvão, em resposta à escassez de gás
natural causada pela guerra na Ucrânia, o efeito deve durar
pouco, disse a Agência Internacional de Energia (AIE) em seu
relatório anual de 524 páginas que prevê as tendências globais
de energia até 2050.
Pela primeira vez, a agência agora prevê que a demanda mundial
por cada tipo de combustível fóssil atingirá o pico em um
futuro próximo. Uma das principais razões é que muitos países
responderam ao aumento dos preços adotando turbinas eólicas,

painéis solares, usinas nucleares, combustíveis de hidrogênio,
veículos elétricos ou bombas de calor elétricas.
Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou mais de US$ 370
bilhões em gastos com essas tecnologias sob a recente Lei de
Redução da Inflação. O Japão também está buscando um novo
programa de “transformação verde” que ajudará a financiar
energia nuclear, hidrogênio e outras tecnologias de baixa
emissão. China, Índia e Coreia do Sul aumentaram as metas
nacionais para energia renovável e nuclear.
Ainda assim, a mudança para fontes de energia mais limpas
ainda não está acontecendo rápido o suficiente para evitar
níveis perigosos de aquecimento global, alertou a agência, a
menos que os governos tomem medidas bem mais fortes para
reduzir suas emissões de dióxido de carbono que aquecem o
planeta nos próximos anos.
Com base nas políticas atuais postas em prática pelos governos
nacionais, espera-se que o uso global de carvão comece a
diminuir nos próximos anos, a demanda de gás natural
provavelmente atinja um platô até o final desta década e o uso
de petróleo deverá se estabilizar em meados de 2030.
Enquanto isso, espera-se que o investimento global em energia
limpa aumente de US$ 1,3 trilhão em 2022, passando para mais
de US$ 2 trilhões anualmente até 2030, uma mudança
significativa, segundo a agência.
—É notável que muitas dessas novas metas de energia limpa não
estão sendo implementadas apenas por razões de mudança
climática — disse Fatih Birol, diretor executivo da agência,
em entrevista. —Cada vez mais, os grandes impulsionadores são
a segurança energética, bem como a política industrial. Muitos
países querem estar na vanguarda das indústrias de energia do
futuro.
As atuais políticas energéticas colocam o mundo no caminho
certo para atingir o pico de emissões de dióxido de carbono

até 2025 e aquecer cerca de 2,5ºC até 2100 em comparação com
os níveis pré-industriais, estimou a agência. A previsão bate
com as projeções divulgadas na quarta-feira pelas Nações
Unidas, que analisaram as promessas dos países de combater as
emissões.
— Se quisermos atingir metas climáticas mais ambiciosas,
provavelmente precisaremos ver cerca de US$ 4 trilhões em
investimentos em energia limpa até 2030 — disse Birol, ou o
dobro do que a agência projeta atualmente. — Em particular,
não há investimento suficiente no mundo em desenvolvimento.
Este ano, as emissões globais de dióxido de carbono de
combustíveis fósseis devem aumentar cerca de 1% e se aproximar
de recordes, em parte devido a um aumento no uso de carvão em
lugares como a Europa, à medida que os países lutam para
substituir o gás russo perdido. (O carvão é o mais poluente de
todos os combustíveis fósseis.)
Ainda assim, é um aumento muito menor do que alguns analistas
temiam quando a guerra na Ucrânia eclodiu, em fevereiro. O
aumento nas emissões teria sido três vezes maior se não fosse
a rápida implantação de turbinas eólicas, painéis solares e
veículos elétricos em todo o mundo, segundo a AIE. O aumento
dos preços da energia e o fraco crescimento econômico na
Europa e na China também contribuíram para manter as emissões
baixas.
Rússia será prejudicada
E o recente aumento no uso de carvão pode ser passageiro. Os
países europeus estão planejando instalar cerca de 50
gigawatts de energia renovável no ano que vem, o que seria
mais do que suficiente para suplantar o aumento deste ano na
geração de carvão. E globalmente, a agência não espera que o
investimento em novas usinas de carvão aumente além do que já
era esperado.
A Rússia, que era o maior exportador mundial de combustíveis

fósseis, deverá ser especialmente atingida pelas interrupções
energéticas. À medida que as nações europeias correm para
reduzir sua dependência do petróleo e gás russos, o país
provavelmente enfrentará desafios para encontrar novos
mercados na Ásia, principalmente para seu gás natural, diz o
relatório. Como resultado, é improvável que as exportações
russas de combustíveis fósseis retornem aos níveis anteriores
à guerra.
Mas mesmo que se espere que a atual crise de energia seja um
benefício para tecnologias mais limpas a longo prazo, ela está
cobrando um preço doloroso agora.
Governos de todo o mundo já comprometeram cerca de US$ 500
bilhões este ano para proteger os consumidores do aumento dos
preços da energia. E enquanto as nações europeias hoje parecem
ter gás natural suficiente em armazenamento para sobreviver a
um inverno maias ameno este ano, o relatório alerta que o
próximo inverno na Europa “pode ser ainda mais difícil” à
medida que os estoques serão reduzidos e novos suprimentos
para substituir o gás russo, como o aumento das remessas dos
Estados Unidos ou do Catar, demorem a entrar em operação.
A situação parece ainda pior em países em desenvolvimento como
Paquistão e Bangladesh, que enfrentam escassez de energia à
medida que as entregas de gás natural liquefeito são desviadas
para a Europa. Quase 75 milhões de pessoas em todo o mundo,
que recentemente obtiveram acesso à eletricidade,
provavelmente perderão o acesso este ano, segundo o relatório.
Se isso acontecer, será a primeira vez em uma década que o
número de pessoas em todo o mundo sem acesso à energia
aumentará.
Ainda existe a possibilidade de que o aumento dos preços da
energia possa produzir protestos e resistência às políticas
climáticas e de energia limpa em alguns países. Embora o
relatório conclua que as políticas de mudança climática não
são as principais responsáveis pelo aumento dos preços — em

vez disso, observa que os esforços de energia renovável e
climatização doméstica na verdade atenuaram o impacto dos
choques energéticos em muitas regiões — sempre existe o risco
de que os governos se sintam pressionado a mudar de rumo,
disse Birol.
O novo relatório vem menos de duas semanas antes de os países
se reunirem na COP27, em Sharm el Sheikh, no Egito, onde
discutirão se e como intensificar os esforços para reduzir as
emissões de combustíveis fósseis e fornecer mais ajuda
financeira dos mais ricos aos países mais pobres.

Nova primeira-ministra do
Reino Unido renuncia após 45
dias de governo
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Depois de apenas um mês e meio no governo, a primeira-ministra

britânica, Liz Truss, renunciou nesta quinta-feira (20). Ela é
a terceira líder do Reino Unido consecutiva a renunciar antes
da hora, e a que menos tempo ficou no cargo na história do
país.
Truss, que substituiu o Boris Johnson no comando do país, já
vinha sofrendo uma forte pressão para renunciar por conta de
um polêmico plano econômico que gerou revolta no mercado e
dentro de seu próprio partido.
O plano previa um corte amplo e severo de impostos e, em
paralelo, um empréstimo bilionário para cobrir o rombo nas
contas públicas. A proposta foi muito mal recebida no país, em
um momento no qual a inflação do Reino Unido ultrapassou os
10% – a maior taxa nos últimos 40 anos.
Em pronunciamento na porta de Downing Street, a sede do
governo do Reino Unido, em Londres, Liz Truss , acompanhada de
seu marido, disse que já informou sua renúncia ao rei Charles
III . E que permanecerá no cargo até que o Partido Conservador
escolha outro líder.
Ao longo da semana, a fila de parlamentares e membros do
próprio partido de Truss que pedem a saída da atual líder,
aumentou. Segundo a imprensa britânica, metade dos membros do
Partido Conservador, a sigla que a premiê lidar, apoiam a
renúncia.
Com informações do G1

Putin exalta URSS e formaliza

anexação de quatro regiões
ucranianas
O mandatário disse, ainda, que
queria que seu discurso fosse
ouvido “em Kiev, no Ocidente

Reprodução/Kremlin – 09.05.2022
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, cumprimenta presentes
no evento
O presidente da Rússia , Vladimir Putin , realizou a
cerimônia de anexação unilateral das regiões ucranianas de
Donetsk , Lugansk , Zaporizhzhia e Kherson nesta sexta-feira
(30) e exaltou a história da União Soviética e a “vontade
popular” para justificar a medida.
“Não há mais a URSS e você não pode voltar ao passado. Mas não
há nada mais forte do que o desejo das pessoas de que sua
cultura e linguagem serem partes da Rússia. Eles tinham o
desejo de retornar para a pátria-mãe. O amor pela Rússia é um

sentimento indestrutível […] O povo fez sua escolha, uma
escolha limpa”, afirmou aos presentes.
Segundo os dados oficiais divulgados por Moscou , o “sim” para
a anexação foi vitorioso de maneira quase unânime em Donetsk
(99,23%) e em Lugansk (98,42%), ambas na área do Donbass. Os
percentuais foram elevados também em Zaporizhzhia (93,11%) e
em Kherson (87,05%), mas líderes internacionais dizem que a
consulta foi fraudada para dar o resultado desejado pelos
russos.
Putin ainda disse que queria que seu discurso fosse ouvido “em
Kiev, no Ocidente: as pessoas que vivem em Lugansk, Donetsk,
Kherson e Zaporizhzhia virarão nossos cidadãos para sempre”. O
mandatário ainda acusou o Ocidente de fazer uma “guerra
híbrida” na Ucrânia e as “elites” desses países de serem
“colonialistas”.
Nenhum país internacional de grande porte ou organização
internacional, como as Nações Unidas, reconhecem os referendos
feitos por Moscou nas quatro áreas ucranianas e afirmam que
não há nenhuma base legal para as anexações.
Assim como fez durante o anúncio da mobilização parcial, que
convocou centenas de milhares de russos para a guerra, o chefe
do Kremlin destacou que a “nossa terra será defendida com
todos os meios à nossa disposição”. A fala também foi usada
por um dos principais aliados de Putin, o ex-presidente Dmitri
Medvedev, para dizer que os russos podem usar armas nucleares
no território vizinho.
Também como já fez em diversos pronunciamentos desde o início
da invasão na Ucrânia, em fevereiro deste ano, o mandatário
voltou a dizer que a Rússia “reconquistou seu espaço no mundo”
sob seu governo após os “trágicos anos 1990”.
Em outro ponto do longo discurso, Putin disse que a Ucrânia
deve “fazer um cessar-fogo do conflito iniciado em 2014” e que
Moscou “está pronta para voltar à mesa de negociações”. “Mas,

a escolha da anexação não está mais em discussão”, alertou,
dizendo que a cerimônia de hoje é “o único caminho para a
paz”.
A Rússia está fazendo as maiores anexações forçadas na Europa
desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Além das
quatro áreas desta sexta-feira, Moscou já havia feito processo
semelhante com a Crimeia, em 2014, logo no início dos
primeiros confrontos separatistas na Ucrânia.
A decisão, somada à nova mobilização de soldados, é
considerada uma nova escalada no conflito e pode causar ainda
mais danos ao território ucraniano. Isso porque cada nova
contraofensiva de Kiev para recuperar áreas controladas pelas
tropas russas será considerada um ataque contra a Rússia – o
que justificaria o uso de armamentos ainda mais pesados.
Durante o discurso, inclusive, Putin voltou a falar sobre as
armas nucleares, dizendo que os EUA “abriram um precedente” ao
usar esse tipo de armamento “por duas vezes” durante a Segunda
Guerra no Japão em 1945.
Por Ig

Putin
convoca
300
mil
reservistas
russos
para
guerra e faz ameaça nuclear

Foto: Kremlin.ru via Reuters
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um pronunciamento,
nesta quarta-feira (21), nas televisões russas convocando 300
mil reservistas a se juntarem aos demais militares na guerra
que trava com a Ucrânia. Além disso, o líder do país anunciou
que não teme o embate contra outros países e ressaltou a
possibilidade de usar armas nucleares poderosas. Essa é a
primeira vez desde a 2ª Guerra Mundial que a Rússia se
mobiliza militarmente.
“Isto não é um blefe”, declarou Putin. “Vários representantes
do alto escalão de países da Otan [Organização do Tratado do
Atlântico Norte] falam da possibilidade e admissibilidade de
usar armas de destruição em massa contra a Rússia. Falam até
de ameaça nuclear. Quero dizer a quem diz isso que nosso país
possui uma variedade de armas de destruição, algumas mais
modernas até que as dos países da Otan”.
O discurso para a nação russa aconteceu durante uma
contraofensiva da Ucrânia, que tenta responder aos ataques
mais intensos que sofre desde fevereiro deste ano. Países
europeus e Estados Unidos, todos da Otan, ajudaram o país
contra as invasões russas e a recuperar 6000 km², como parte
de um planejamento feito no mês passado pelo presidente
ucraniano Volodymyr Zelensky.

Porém, essa iniciativa nuclear, por parte da Rússia, assustou
não só o Ocidente, mas também a própria população, em especial
a masculina. Nas últimas horas, houve um aumento muito grande
de cidadãos que compraram passagens para sair do país e até
mesmo as fronteiras estão travadas, com carros buscando uma
rota de fuga. Além disso, diversos protestos estão irrompendo
no país, com muitos afirmando que “não morreria por Putin”.
www.reporteriedoferreira.com.br/com g1

Funeral da rainha: corpo de
Elizabeth é sepultado em
evento particular
Monarca será enterrada no mesmo
local onde estão seus pais e sua
irmã

Reprodução/CBS News
Funeral Elizabeth II
Após a última cerimônia pública do funeral , o corpo da rainha
Elizabeth II será sepultado em um evento particular, nesta
segunda-feira (19), que acontece na Capela Memorial Rei Jorge
VI, localizada no Castelo de Windsor.
O evento estava previsto para ter início às 19h30 do horário
local (15h30 no horário de Brasília). Elizabeth II é a 11ª exmonarca a ser enterrada no local.
A monarca que ficou sete décadas no trono do Reino Unido
encomendou a capela em 1962, e as obras foram finalizadas em
1969.
O corpo da rainha será enterrado no mesmo local onde estão
seus pais, rei Jorge VI e rainha Isabel, e também as cinzas da
sua irmã, a princesa Margaret.
O príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado, estava
temporariamente enterrado na Capela de São Jorge mas, agora,
será tranferido para a capela memorial para ficar ao lado da
sua esposa.

O caixão da monarca foi levado para um setor particular da
capela, sendo acompanhado pelos membros da família real. Logo
em seguida, os familiares da rainha deixaram o local a
caminho do interior do Castelo de Windsor
Caminho até o Castelo de Windsor
O caixão da rainha, que morreu aos 96 anos, foi levado ao
Castelo de Windsor na manhã desta segunda-feira. O rei Charles
III e a rainha consorte Camilla acompanharam a cerimônia.
O castelo era o grande refúgio de Elizabeth II. Foi onde a
monarca morou nos últimos anos.
O trajeto entre Londres e Windsor durou cerca de duas horas. O
caixão com o corpo da rainha foi transferido para um carro
fúnebre, que foi acompanhado pelo rei Charles III e a rainha
consorte Camilla.
Ao longo de todo o trajeto, pessoas jogaram flores em
homenagem à rainha. O rei Charles III disse estar
“profundamente tocado” com o apoio que recebeu da população
antes do funeral.
Charles afirmou que ele e Camilla ficaram “comovidos além da
medida” por todos que se deram ao trabalho de prestar as
condolências. “Enquanto nos preparamos para dizer nosso último
adeus, eu queria simplesmente aproveitar esta oportunidade
para agradecer”, disse ele.
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