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Justiça italiana nega
liberdade provisória
a Pizzolato por ele
‘apresentar perigo
de fuga’

Audiência do ex-diretor do Banco do Brasil no
1º governo Lula, condenado no processo do
mensalão e capturado na Itália, terminou agora
há pouco na Corte de Apelação de Bolonha

Condições de prisões no
Brasil poderiam impedir a
extradição do mensaleiro

RIO - A imagem do ator americano Charles Bronson (1921-2003), ícone
do cinema western e de filmes de ação, empunhando uma pistola cromada,
dá o tom da página “Reage Flamengo! Queremos nosso bairro de volta!”
no Facebook. Com 142 integrantes, o grupo fechado vem difundindo
desde outubro passado mensagens de ódio contra minorias e convocando

Site prega ‘livrar o Aterro de
gays, cracudos e mendigos’

Outras páginas que incitam o ódio contra minorias proliferam nas
redes de sociais
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FERIDO DURANTE PROTESTO É
GRAVE

DETIDOS NO ATERRO ADMITEM
RONDA NOTURNA

SÉRGIO RAMALHO (EMAIL · FACEBOOK · TWITTER)
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A página do Reage Flamengo com a imagem de Charles Bronson Reprodução do
Facebook
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MAIS LIDAS

Sentenças da Justiça italiana citam relatórios
de organizações não-governamentais para
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PRESENTE
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ESTÁTUA DE CHOCOLATE

'REPUGNANTE'
CAMPANHA 'QUERIA TER

CÂNCER DE MAMA' CAUSA
REVOLTA

Professora que ironizou

adeptos a participarem de rondas para “livrar o Aterro do Flamengo de
gays, cracudos e mendigos”.

A defesa da intolerância, contudo, não é uma singularidade da página
“Reage Flamengo!”. Há pelo menos um ano, proliferam pelas redes
sociais grupos que pregam a homofobia e o uso da violência contra
negros, moradores de rua, nordestinos e dependentes de drogas. É o caso
da página “Grupo Anticracudos”, que tem pouco menos de cem
seguidores.

Por meio das redes sociais, os membros dessas espécies de irmandades
fechadas também destilam o ódio em mensagens de apoio a barbáries
como a ocorrida na noite da última sexta-feira, quando um adolescente, de
15 anos, suspeito de praticar roubos no Flamengo, foi espancado e preso
com uma tranca de bicicleta, nu, a um poste.

Testemunhas contaram que, na noite seguinte ao episódio, pelo menos 30
homens perseguiram e agrediram moradores de rua e gays, que circulavam
pelo Aterro do Flamengo. Por meio de mensagens postadas nas redes
sociais, os membros desses grupos costumam marcar como ponto de
encontro a Praça São Salvador. Foi de lá que teria partido uma ronda.

Segundo Eliseu Neto, psicanalista e integrante do comitê de cidadania
LGBT carioca e do núcleo LGBT do PPD, pelo menos três jovens foram
agredidos e perseguidos no Aterro do Flamengo devido à opção sexual
deles. Os relatos, lembra Eliseu, foram postados em sua página no
Facebook:

— Eles não atacam apenas gays ou mendigos, mas qualquer pessoas com
quem eles criem implicância — disse Neto, que participará hoje de uma
reunião sobre esse assunto no Comando-Geral da PM.
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VEJA TAMBÉM

Jovens detidos no Aterro perseguindo supostos ladrões admitem que faziam ronda
noturna

Fernando Veloso: ‘A indignação não pode ser usada para cometer crime’

Psicóloga diz que agressores do Flamengo reproduzem comportamentos de familiares

Pesquisadora fala sobre ações de populares contra supostos bandidos

Jovem que foi espancado no Flamengo diz que pode reconhecer seus agressores

Artista plástica diz que está sofrendo ameaças após socorrer jovem agredido

Agressão no Flamengo: Benedita defende jovem acusado de roubo e Bolsonaro o
chama de vagabundo

Polícia autua 13 acusados de agredirem supostos bandidos no Flamengo

VÍDEO Três perguntas para o psiquiatra Sander Fridman

Delegada abre inquérito para investigar agressão sofrida por adolescente no Flamengo

MAIS DE RIO

Osorio pede que motoristas evitem Av. Brasil durante fechamento neste fim de semana

Estado de saúde de cinegrafista ferido durante protesto é grave

Abraji repudia agressão sofrida por cinegrafista durante protesto

Te cuida, cerveja
MAMÃE EU QUERO...
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