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Trêsamericanosbrancos fo-
ram condenados à prisão per-
pétuanasexta-feiraporterem
perseguido e matado o jovem
negro Ahmaud Arbery, por
suspeitaremdequese tratava
de um ladrão. O crime acon-
teceu em 2020, no estado da
Geórgia. Travis McMichael,
35, autor dos disparos fatais,
e seupai,GregoryMcMichael,
66, foram condenados à pri-
são perpétua sem possibili-
dade de libertação antecipa-
da. O vizinho deles, William
Bryan, 52, que participou da
perseguição filmando-a, re-
cebeu a mesma pena, mas
poderá pedir liberdade con-
dicional após 30 anos.

Ahmaud Arbery havia saí-
do “para correr e acabou cor-

rendo para salvar a vida”, de-
clarouo juizTimothyWalms-
ley ao proferir a sentença, na
cidade de Brunswick. Os três
homens foram condenados
por homicídio em 24 de no-
vembro, após debates marca-
dos pela questão do racismo e
do direito à legítima defesa.

Diante do juiz, a família de
Arbery havia exigido a “pe-
na máxima”. Eles “miraram
no meu filho porque não o
queriam na vizinhança”, afir-
mou a mãe da vítima, Wan-
da Cooper-Jones.

No julgamento, foram exi-
bidos vídeos nos quais os ho-
mens armados perseguiam
Arbery enquanto ele corria
pela vizinhança por suspei-
tarem, sem provas, que ele
fosse um ladrão.

ESTADOS UNIDOS

Assassinos
de negro
pegam
perpétua

O
presidente do Cazaquis-
tão, Kassym Jomart
Tokayev, autorizou as

forças de segurança a abrirem
fogo “sem aviso prévio” para pôr
fim aos protestos que abalam o
país. Tokayev rejeitou qualquer
negociação e prometeu “elimi-
nar” os “bandidos” que provoca-
ram os distúrbios. Segundo ele,
são cerca de “20.000” pessoas,
com um “plano claro”.

“Dei a ordem de atirar para
matar sem aviso prévio”, decla-
rou Tokayev em discurso trans-
mitido pela televisão, acrescen-
tando que “os terroristas conti-
nuam danificando propriedades
e usando armas contra os cida-
dãos. “Que tipo de negociação se
pode ter com criminosos, com
assassinos? Enfrentamos bandi-
dos armados e treinados (...) Te-
mos que destruí-los, e é o que fa-
remos em pouco tempo”, acres-
centou. Ele também agradeceu
ao presidente russo, Vladimir Pu-
tin, que “respondeu muito rapi-
damente” ao seu pedido de aju-
da e enviou tropas para o país.

Pouco antes, Tokayev havia de-
clarado que a ordem constitu-
cional foi amplamente restabe-
lecida no país, após dias de pro-
testos sem precedentes. “As for-
ças da ordem estão trabalhan-

Polícia do Cazaquistão pode
atirar nosmanifestantes
Ummovimento de protestos varre o país desde o último domingo contra o aumento do preço do gás
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do duro. A ordem constitucio-
nal foi amplamente restabele-
cida em todas as regiões”, dis-
se Tokayev, em um comunica-
do, acrescentando que as ope-
rações de segurança vão con-
tinuar “até a destruição total
dos militantes”.

Segundo ele, a multidão “era
liderada por bandidos e terroris-
tas armados”, com os primeiro
cometendo saques, e estes últi-
mos, “ataques”, para tomar ar-
mas de fogo. O Ministério do In-
terior informou que 26 “crimi-
nosos armados” morreram, e 18
ficaram feridos. Confirmou tam-
bém que todos os prédios admi-

nistrativos foram“liberadosepos-
tos sob maior proteção”, com 70
postos de controle instalados no
país, segundo um comunicado.

Um movimento de protestos
varre o país desde o último do-
mingo (2) contra o aumento do
preço do gás. Em Almaty, a ca-
pital econômica e onde os con-
frontos foram mais violentos,
“as forças de segurança e as for-
ças militares (...) garantem a or-
dem pública, a proteção das in-
fraestruturas estratégicas e a
limpeza das ruas”, acrescentou.
Tropas russas e de outros paí-
ses aliados chegaram na quin-
ta-feira (6) a esta ex-república

soviética para apoiar o gover-
no. Para controlar a situação,
também se impôs um toque de
recolher, e um estado de emer-
gência foi declarado.

Na quinta-feira, a ONU convo-
cou todas as partes no Cazaquis-
tão que “se abstenham de qual-
quer violência”, e os Estados Uni-
dospediramuma“soluçãopacífi-
ca”. Washington também adver-
tiu as tropas russas posicionadas
no Cazaquistão que não tentem
assumir o controle das institui-
ções desta ex-república soviéti-
ca, garantindo que o mundo es-
tará atento para possíveis viola-
ções dos direitos humanos. (AFP)
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