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O caso de George Floyd 
Gabriela Feldman Grabarz e Gabriela Jancu 
  

Manifestações contra o racismo aconteceram a partir da morte de George           
Floyd, um homem negro de 46 anos. Floyd era um segurança. Na versão dos              
policiais ele cometeu um crime, tentou trocar uma nota de 20 dólares falsificada, ele              
deveria ter sido preso, porém, devido à cor da pele, foi morto. O afro-americano              
morreu de fato de asfixia, essencialmente devido à pressão exercida pelo joelho do             
policial Derek Chauvin no pescoço e nas costas de Floyd, causando assim sua             
morte. O policial que era de cor branca ficou entre 7 a 10 minutos com o joelho no                  
pescoço de Floyd, fazendo com que ele não conseguisse respirar. A morte de Floyd              
foi comparada à morte de Eric Garner em 2014, um homem negro desarmado que              
repetiu “não consigo respirar" enquanto estava sendo sufocado por um mata-leão           
dos policiais. 

O caso de Floyd causou muitas revoltas e manifestações nos EUA e no             
mundo todo. O racismo está presente em muitos países, incluindo o Brasil. Segundo             
o IBGE, 63,7% dos desempregados brasileiros são pretos ou pardos, o que pode             
estar relacionado à discriminação. 

 

 

 
https://cdn-istoe-ssl.akamaized.net/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/538fde80fd943985f881d5784fbc2de0ada0b622-2.jpg 

 



 
Covid-19, a doença do século 
Guilherme Chamis e Sharon Geigner 
 

O coronavírus é uma grande família de vírus comuns em muitas espécies            
diferentes de animais, incluindo camelos, gado, morcegos etc. 

Os sintomas do vírus são: 
 

• Tosse 
• Febre 
• Coriza 
• Dor de garganta 
• Dificuldade para respirar 
• Perda de olfato (anomia) 
• Alteração do paladar (aguisa) 
• Cansaço (astenia) 
• Diminuição do apetite (hipóxia) 
• Distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia) 
• Dispneia (falta de ar) 

 
Essas são algumas das maneiras que o vírus pode ser transmitido: 
  

• Toque do aperto de mão contaminadas; 
• Gotículas de saliva; 
• Espirro; 
• Tosse; 
• Catarro; 
• Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, 
maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. 

 
E essas são algumas das formas de se prevenir do vírus: 
 

• Lavar as mãos quando possível 
• Passar álcool gel  
• Quando tossir colocar a mão na frente  
• Manter distância de 1 metro  
• Higienizar frequentemente objetos como celulares e brinquedos  
• Não compartilhar objetos pessoais tipo copos talheres etc... 
• Manter ambientes abertos 

 
 

 
 

 



Anonymous volta com novos ataques! 

Pedro Neumann e Felipe Sufar 

Quem são Anonymous? 

Anonymous é uma legião de “hackers” internacional, fundada em 2003. Seus           
objetivos são fazer protestos pela internet com intenção de promover a liberdade e             
defender os direitos civis. 

Em 2017 seu último caso foi visto, desde então eles estavam em hiato. 
Porém em 2020 a situação mudou. Do final de maio ao começo de junho,              

eles protestaram nas redes sociais, através de um vídeo sobre o caso George             
Floyd, dizendo que iriam fazer justiça com as próprias mãos. Assim eles expuseram             
muitas informações confidenciais de políticos. Uma das vítimas foi Donald Trump,           
pois eles achavam que o sistema de justiça dos EUA estava ruim então se              
pronunciaram contra isso. 

Entrevista 

Ana Hickmann em tempos de pandemia 

A apresentadora conta sobre como está sendo o seu período de isolamento social. 

Convidada por Gabriela F. Grabarz, a simpática apresentadora conta como          
iniciou sua carreira na televisão e como está se adaptando ao período de             
confinamento. Para acompanhar esta fantástica entrevista, clique na imagem         
abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/12CenxpBJry40x6p_xjZck3fPALEWuJd8/view?usp=sharing


 
Terra e Lua 
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Frase inspiratória 

“Não desista nas primeiras tentativas, a persistência é amiga da 
conquista.” 

Bill Gates 
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