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RACISMO MORTE DE HOMEM NEGRO POR POLICIAL BRANCO FEZ ECLODIR MOVIMENTO MUNDIAL CONTRA O PRECONCEITO RACIAL

protestos
tomam
as ruas
Assassinato de Georges Floyd gerou comoção nos EUA e
uma onda de protestos no país e no mundo nos últimos dias
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Não existe liberdade sem igualdade. A morte brutal de George
Floyd, segurança negro assassinado por um policial em Mineápolis, nos Estados Unidos,
desencadeou uma onda de protestos por centenas de cidades
norte-americanas e tomou também as ruas do planeta.
O assassinato ocorreu no último dia 25 de maio, após um policial branco se ajoelhar sobre
o pescoço de Floyd por quase
nove minutos, enquanto a vítima repetia: que não conseguia
respirar. “I can’t breathe, I can’t
breathe”, repetia Floyd.
Os protestos por todo os EUA
eclodiram logo depois do crime, resgatando o movimento
pelos direitos civis da década
de 1960 e obrigando cidades e
estados a decretarem toque de
recolher. Não adiantou muito.
Em plena pandemia por conta
do novo coronavírus, um número cada vez maior de protestos,
alguns deles com atos de vandalismo e confrontos com a
polícia, é visto nas ruas do país.
Até mesmo o Papa Francisco
se pronunciou sobre o caso.
E chamou a morte de George Floyd de trágica e disse
estar orando por ele e por todos aqueles que foram mortos

como resultado do “pecado do
racismo”.
A manifestação tomou proporções tão grande que o presidente Donald Trump ameaçou
colocar o exército nas ruas do
país para tentar parar o movimento se prefeitos e governadores não conseguirem reconquistar o controle das ruas.
Ele mesmo chegou a se refugiar em um bunker e teve as
luzes da Casa Branca apagadas
pela primeira vez na história enquanto manifestantes se aproximavam do local. “Prefeitos e governadores devem estabelecer
uma presença esmagadora de
agentes da lei até que a violência seja contida”, disse Trump.

DOLO.

Derek Chauvin, policial que
assassinou Floyd, foi preso e
inicialmente seria acusado por
homicídio culposo.
Porém, a promotoria resolveu
endurecer e ele será acusado
por homicídio doloso, quando
se tem intenção de matar.
Outros três policiais que estavam participando da ação
também foram detidos e serão
julgados também por dolo.
Floyd deixou uma filha de
seis anos. Na ação trágica, a
polícia de Mineápolis teria sido
chamada por conta de uma
nota falsa de US$ 20 que ele teria tentado repassar na compra
de cigarros.
ITAMARATY.

ASPAS
e
EE“Prefeitos
governadores devem
estabelecer uma
presença esmagadora de
agentes da lei até que a
violência seja contida”
Donald Trump
Presidente dos EUA

irei enviar os
EE“Eu
militares dos Estados
Unidos e resolverei o
problema rapidamente”
Idem

O governo brasileiro, através do Itamaraty, enviou um
telegrama reservado, através
da embaixada do Brasil em
Washington, afirmando que a
“mídia progressista” dos Estados Unidos causa a impressão
de que “o país é dominado por
onipresente e irremediável
‘racismo sistêmico’” e amplifica “ad nauseam” incidentes
de violência e confrontação
de caráter racial.
O telegrama traz críticas aos
protestos, dizendo que “a crise atual é composta por elementos adicionais de uma visão que tende a reduzir todos
os problemas sociais dos EUA
a questões raciais”.n
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CIDADES
norte-americanas
decretaram toque de
recolher nos primeiros dias
de protestos
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DE MAIO
foi a data do assassinato
de George Floyd por um
policial em Mineápolis, nos
Estados Unidos

