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BRASIL

Deputados europeus pressionam UE a agir após morte de
Marielle
Bancada de esquerda do Parlamento Europeu condena assassinato da vereadora e pede que Bruxelas suspenda
imediatamente as negociações comerciais com o Mercosul. Parlamentares fazem ato com cartazes em homenagem à carioca.

    

Deputados em Estrasburgo ergueram cartazes iguais aos dos protestos no Brasil

Deputados da bancada de esquerda do Parlamento Europeu condenaram nesta quinta-feira (15/03) o assassinato da vereadora do Rio de

Janeiro Marielle Franco, do Psol, e pediram à União Europeia (UE) que, diante do caso, suspenda as negociações do acordo comercial com o

Mercosul.

Em sessão na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, vários eurodeputados ergueram cartazes com a frase "Marielle

presente, hoje e sempre" em homenagem à política carioca, morta a tiros dentro de um carro na noite de quarta-feira na região central do Rio.

Leia também: Assassinato de vereadora eleva pressão sobre intervenção

Em comunicado, a aliança Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL) expressou "indignação e tristeza" pela morte de

Marielle, "uma defensora dos direitos humanos e dos direitos das mulheres e dos jovens". O grupo ainda denunciou a "militarização da

sociedade brasileira pelo governo ilegítimo de Michel Temer sob o pretexto de combater a insegurança".
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Marielle, feminista e ativista do movimento negro

"Nós pedimos à Comissão Europeia que suspenda imediatamente as negociações de um acordo comercial com o Mercosul até que haja o fim

da violência e da intimidação contra a oposição política e dos defensores dos direitos humanos", acrescentou a aliança, formada por 52

eurodeputados de 19 partidos políticos em 14 países europeus, incluindo a legenda alemã A Esquerda.

O grupo disse ainda estar "preocupado com a crescente repressão contra a população e os trabalhadores no Brasil", mencionando ataques

contra o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a "repressão violenta" contra uma manifestação de professores em São

Paulo nesta quarta-feira, que resultou em vários feridos.

Os deputados do partido espanhol Podemos – integrante da GUE/NGL – também se

pronunciaram sobre a morte de Marielle no Parlamento Europeu. A legenda enviou

uma carta à Comissão Europeia exigindo que Bruxelas condene formalmente o

assassinato e paralise as negociações comerciais com o Mercosul.

O documento, assinado pelo eurodeputado Miguel Urbán, foi enviado para a chefe da

diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, e para a representação diplomática

do Brasil no bloco.

Na carta, segundo a imprensa brasileira, Urbán afirma que o assassinato de Marielle foi

"deliberado" e "tem a intenção de amedrontar os defensores dos direitos humanos",

bem como "influenciar as campanhas eleitorais" que estão começando neste ano.

"Assistimos, mais uma vez, o assassinato de uma ativista feminista e defensora de direitos humanos, um crime que se produz no contexto de

um aumento da violência no Brasil e no Rio de Janeiro", diz o texto, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. Para Urbán, isso é "fruto de uma

crise econômica e social e das políticas de austeridade" implementadas pelo governo do presidente Michel Temer.

The Left in the European Parliament
@GUENGL

Sad news today about the killing of Brazilian activist, politician and 
human rights defender Marielle Franco 
theguardian.com/world/2018/mar… Our MEPs paid tribute to her 
today at the European Parliament #MarielleFranco 
#MariellePresente #MarielleFrancoPresente
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Podemos en Europa
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Em declaração semelhante, Xavier Benito, também deputado do Podemos no Parlamento Europeu e vice-presidente da delegação para as

negociações com o Mercosul, afirmou que as políticas do atual governo brasileiro são "responsáveis pelo aumento da desigualdade e da

violência no país".

"Demonstramos nossa solidariedade às companheiras e companheiros, aos amigos e familiares de Marielle, e nós seguiremos defendendo no

Parlamento Europeu o papel desempenhado por pessoas que, como ela, arriscam suas vidas nesta luta", acrescentou Benito.

Por sua vez, o eurodeputado português Francisco Assis, da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, composta por 194

parlamentares europeus, pediu que o "chocante assassinato" seja "investigado até as últimas consequências, para que seja garantida a

segurança das populações e dos ativistas que lutam pelos direitos humanos".
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LEIA MAIS

"Não vamos deixar a voz de Marielle morrer"
Em meio ao medo e comoção, moradoras da Maré e amigas lamentam a perda da figura que conseguiu, na política, dar visibilidade às causas da
comunidade: "É como se um pedaço de nós fosse tirado, mas vamos continuar”. (15.03.2018)  

Assassinato de vereadora eleva pressão sobre intervenção
Com apelos por investigação e esclarecimento rápido, morte de Marielle, em plena ocupação militar no Rio, é um teste para a promessa do Exército de fazer
funcionar as instituições policiais do estado. (15.03.2018)  

Indignação e pressão por apuração após morte de vereadora

los Derechos humanos y defensora de las poblaciones oprimidas y 
discriminadas. #MarielleFrancoPresente

53 9:43 AM - Mar 15, 2018
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PROTESTOS CONTRA A MORTE DE MARIELLE EM IMAGENS

Comoção na despedida
Sob forte emoção de amigos e familiares, o corpo da vereadora Marielle Franco foi enterrado no final da
tarde de quinta-feira (15/03) no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária. Antes, Marielle e o
motorista Anderson Gomes foram velados na Câmara Municipal do Rio de Janeiro
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Data 15.03.2018

Assuntos relacionados Brasil, Marielle Franco

Palavras-chave Brasil, Marielle Franco, Parlamento Europeu
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ONU, Anistia Internacional e classe política cobram esclarecimento do assassinato de Marielle Franco. Multidão vai às ruas do Rio em homenagem a ela e
em protesto contra a violência. (15.03.2018)  

Vereadora é morta a tiros no Rio de Janeiro
Marielle Franco, do PSOL, e motorista são assassinados após saírem de um evento para ativistas negras. Parlamentar era conhecida por lutar contra
violência e pelas mulheres. Polícia investiga hipótese de execução. (15.03.2018)  

O mês de março em imagens
Reveja alguns dos principais acontecimentos do mês. (02.03.2018)   

Protestos contra a morte de Marielle Fanco em imagens
Milhares de manifestantes foram às ruas Brasil afora em repúdio ao assassinato da vereadora carioca. Ela era conhecida por defender os direitos das
mulheres e a inclusão social, além de ser crítica da violência policial. (16.03.2018)   
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