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Turquia derruba avião militar da Rússia
Governo turco garante que a aeronave russa SU-24 invadiu seu espaço aéreo numa região próxima da fronteira com a Síria
nião de emergência nesta terçafeira para debater o incidente.
O Exército da Turquia afirmou ter alertado o avião dez
vezes em um período de cinco
governo
da minutos sobre a violação do
Turquia informou espaço aéreo antes de seus
ter derrubado caças F-16 o abaterem.
nesta terça-feira
O presidente da Rússia, Vladimir
(24) um avião militar russo que Putin, disse que a decisão da
teria invadido seu espaço aéreo Turquia de derrubar o avião é
na região de fronteira com a Síria. "uma punhalada nas costas feita
Em nota, o Ministério da por cúmplices de terroristas".
Defesa da Rússia negou a verMais cedo, o porta-voz do
são de que o SU-24, que voava Kremlin, Dmitri Peskov, havia dito:
a 6.000 metros de altitude, tenha "É um evento muito sério. Mas
entrado na área turca. "Durante sem todas as informações é impostodo o tempo de voo, o avião sível dizer algo, não seria correto".
estava voando somente dentro
Após o incidente, o governo
das fronteiras do território da Tuquia convocou o embaisírio", declarou.
xador russo em Ancara para
A pedido da Turquia, a Otan esclarecimentos sobre as ativi(Organização do Tratado do dades militares da Rússia próAtlântico Norte) realizou uma reu- ximas à fronteira turco-síria.
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De acordo com a emissora
CNN-Turk, as autoridades turcas divulgaram a rota do avião
russo, mostrando que ele teria
violado rapidamente o espaço
aéreo no sul do país antes de
ser abatido.
As emissoras NTV e CNNTurk exibiram imagens que
seriam da queda do avião em
chamadas nas montanhas próximas à fronteira turca, perto
da província de Hatay.

• Pilotos
Dados preliminares de Moscou
apontam que os dois pilotos do
caça conseguiram se ejetar
antes da queda. Segundo a
agência de notícias turca Dogan,
helicópteros russos buscam os
pilotos próximo ao local da
queda.
Meios de comunicação rela-

taram que ambos estariam em
poder de rebeldes sírios, informação não confirmada oficialmente ainda.
Um grupo de rebeldes que
atua no noroeste da Síria enviou
à agência de notícias Reuters
um vídeo que supostamente
mostra um dos pilotos russos
caído no chão e muito ferido.
Segundo um líder do grupo, o
piloto estaria morto.
À agência Associated Press,
rebeldes disseram que os pilotos russos tentaram pousar de
paraquedas em áreas controladas pelo regime sírio após
terem se ejetado, mas foram
alvejados pelos insurgentes.
Um dos tripulantes teria morrido. Não se sabe a condição
do segundo piloto.

• Consequências

MINISTÉRIO DA
DEFESA DA RÚSSIA
NEGA QUE A
AERONAVE TENHA
INVADIDO O ESPAÇO
AÉREO TURCO

O episódio pode agravar
ainda mais a crise na região.
Forças russas atuam desde 30
de setembro na Síria em aliança com o ditador Bashar alAssad para combater a facção
extremista Estado Islâmico.
Uma coalizão internacional, formada por França e Estados
Unidos, também tem realizado
ataques contra o EI, mas, ao
contrário de Moscou, faz opo-

sição ao governo de Assad.
O governo turco se opõe a
Assad e vinha alertando a
Rússia para não invadir seu
espaço aéreo. Em outubro, a
Otan, aliança militar ocidental
da qual a Turquia faz parte,
chegou a alertar que estava
preparada para defender o território turco da ameaça provocada pela intervenção russa
na Síria. A derrubada do avião
russo ocorre ainda em meio a
uma nova parceria entre França
e Rússia para agir na Síria após
os atentados de 13 de novembro em Paris. O presidente francês, François Hollande, vai a
Washington negociar com o
presidente Barack Obama uma
aproximação militar dos russos, assim como pretende ir a
Moscou discutir o assunto com
o presidente Vladimir Putin.

‘CÚMPLICES’

DIREITO DE DEFESA

Putin considera queda de jato
como ‘punhalada nas costas’

Obama defende Turquia em episódio sobre o SU-24

Folha Press

O presidente da Rússia, Vladimir
Putin, disse que a decisão da
Turquia de derrubar um jato militar russo perto da fronteira com
a Síria nesta terça-feira (24) é "uma
punhalada nas costas feita por
cúmplices do terrorismo".
Durante encontro com o rei
jordaniano, Abdullah 2º, na
cidade de Sochi, Putin disse que
o incidente deve trazer "consequências sérias" para as relações de Moscou com Ancara.
"Os eventos trágicos de hoje
terão consequências significantes, inclusive sobre as relações entre Rússia e Turquia (...)
Ao invés de entrar em contato conosco imediatamente, até
onde sabemos, o lado turco
imediatamente se virou para
seus aliados da Otan (aliança
militar ocidental), como se nós
tivéssemos derrubado seu

avião e não o contrário", afirmou o presidente.
A pedido da Turquia, a Otan
(Organização do Tratado do
Atlântico Norte) realizou uma reunião de emergência nesta terçafeira para debater o incidente.
O líder russo disse que o SU-24
foi abatido por um míssil disparado pela aviação turca na Síria,
a cerca de 1 quilômetro da fronteira com a Turquia, e atingiu o
solo a 4 quilômetros da fronteira.
"Nem nossos pilotos nem
nosso jato ameaçaram o território da Turquia", disse Putin.
O governo da Turquia contradiz a versão russa, afirmando que o avião militar foi
avisado várias vezes sobre a
violação do espaço aéreo turco
antes de ser derrubado.
Após o incidente, o governo
da Tuquia convocou o embaixador russo em Ancara para
esclarecimentos sobre as atividades militares da Rússia próximas à fronteira turco-síria.
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O presidente dos EUA, Barack Obama,
afirmou que "a Turquia, como qualquer outro
país, tem o direito de defender seu território e seu espaço aéreo" após o país derrubar uma aeronave russa sob a acusação de
esta ter invadido seu espaço aéreo perto da
fronteira com a Síria nesta terça (24).

Obama recebia seu colega francês,
François Hollande, na Casa Branca. A aparição conjunta teve como principais assuntos os ataques a Paris orquestrados pela
milícia radical Estado Islâmico (EI) no último dia 13 e a tensão entre Turquia e Rússia.
Ambos os presidentes reforçaram o desejo de que o incidente não provoque, no
entanto, uma escalada do conflito sírio.
"É muito importante agora ter certeza
de que tanto os russos quanto os turcos
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Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente Edital. O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
em Transportes Rodoviários de Aracaju/Se - SINTTRA, Miguel Belarmino
da Paixão, no ato de suas atribuições legais vem através deste convocar diretores e associados deste Sindicato, quites e em pleno gozo
de seus direitos sindicais, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de novembro de 2015, às 08h00min e 09h00min,
em primeira e segunda convocação, em sua sede social, na Av.
Gonçalo Prado Rollemberg, 1283 - Centro, nesta Capital.
Ordem do dia: Leitura, discussão, votação e aprovação da Previsão
Orçamentária para o Exercício de 2016, instruídos com o Parecer do
Conselho Fiscal.
Aracaju, 25 de Novembro de 2015.
Miguel Belarmino da Paixão
Presidente

estão conversando entre si para descobrir exatamente o que aconteceu e tomar
medidas para desencorajar qualquer tipo
de escalada [no conflito sírio]", disse
Obama.
O presidente americano disse também
que os bombardeios russos a opositores
moderados do ditador Bashar al-Assad
estão beneficiando os terroristas na Síria,
mas que "a Rússia é bem-vinda para ajudar no combate ao EI".

