
UM  EXTREMISTA  DA  ANTIFA,  DE  43  ANOS,  FOI  DETIDO  DEPOIS  QUEAS
AUTORIDADES DESCOBRIRAM MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE EXPLOSIVOS E
PRODUTOS QUÍMICOS EM SUA CASA.

20/07/2018

Ao que tudo indica, o membro do grupo de extrema-esquerda Antifa estava planejando
realizar um ataque terrorista. Enquanto cumpriam um mandado de busca, os detetives
descobriram o que dizem ser materiais e produtos químicos para fabricação de bombas.
As autoridades dizem que encontraram vários tipos de explosivos,  além de nitrato de
alumínio e pó de alumínio,  que as autoridades dizem não ter  outro uso além de um
dispositivo explosivo

Um extremista da Antifa, de 43 anos, foi detido depois
que  as  autoridades  descobriram  materiais  para
fabricação de explosivos e produtos químicos em sua
casa.

SIMPATIZANTES DO GRUPO TERRORISTA ESTADO ISLÂMICO (EI)MANIFESTARAM
FRUSTRAÇÃO NAS REDES SOCIAIS COM A AUSÊNCIA DE ATENTADOS DURANTE
A COPA DO MUNDO DE 2018 NA RÚSSIA

17/07/2018

Um jihadista disse que a “abundância” de ameaças contra o torneio foi “contraprodutiva” e
fez com que o “inimigo” aumentasse a segurança, de acordo com o portal  SITE, que
monitora a atividade de extremistas  na internet.  Ao longo dos últimos meses,  grupos
ligados ao Estado Islâmico divulgaram diversas ameaças contra a Copa, inclusive com
cartazes  retratando  grandes  craques  do  futebol  internacional.  No  entanto,  apesar  da
promessa de um “massacre nunca antes visto”, nada aconteceu.

Jihadistas  do  EI  frustrados  com  falta  de  ataques
durante a Copa da Rússia
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DEZENAS DE SOLDADOS MORTOS EM ATAQUE DO BOKO HARAM NA NIGÉRIA

16/07/2018

Os insurgentes invadiram no sábado (14) uma base militar  onde se encontravam 700
soldados, no estado de Yobe, uma região na fronteira com o Níger. As autoridades não
comunicaram qualquer balanço oficial, mas uma fonte militar afirmou à AFP que morreram
31 militares

Dezenas  de  soldados  da  Nigéria  morreram  em  um
ataque  do  grupo  terrorista  Boko  Haram  contra  uma
base militar durante este fim de semana no nordeste do
país.
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