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Lama da Samarco segue 
sem solução

Justiça determina novas perícias sobre morte

Papa Francisco no mundo dos Pokémons

51,9% 47%

A nova série de videorreportagens da ECTV traz o 

drama vivido pelos moradores dos 37 municípios de 

Minas Gerais e Espírito Santos atingidos com o rom-

pimento da barragem da Samarco. No primeiro vídeo, 

os habitantes de Barra Longa (MG) relatam o convívio, 

há mais de oito meses, com a lama e suas consequên-

cias, que incluiem danos à saúde, sem perspectivas 

de que a empresa responsável pelas barragens ofe-

reça qualquer solução para o problema. Assista aos 

vídeos da série em www.youtube.com/c/extraclassetv.

Depoimento de testemu-

nha gera questionamentos 

sobre ação dos seguranças 

do condomínio na noite em 

que Eduardo Vinícius Fösch 

foi ferido. Depoimentos de 

testemunhas, ouvidas no dia 

23 de agosto no Foro de Porto 

Alegre, levantaram dúvidas 

sobre a movimentação dos 

convidados, da vítima e dos acusados pelo residencial onde o estudante foi en-

contrado gravemente ferido na manhã de 28 de abril de 2013. A reportagem on-

-line dá sequência à matéria publicada na edição impressa do jornal, em agosto.

“A geração hoje ao redor dos 60 anos, que perseguiu, achou e extraviou uto-

pias, teve heróis (faça a lista dos seus) e amaldiçoou a Igreja, agarra-se agora a 

um papa preocupado com a vida terrena”. 

dos acessos ao extraclasse.org.br em 

agosto foram originados por dispositi-

vos móveis.

das visitas ao site vêm das redes sociais – 

Facebook (www.fb.com/jornalextraclasse) 

e Twitter (www.twitter.com/extraclassejor)  

Segregação e racismo 
contra índios no Sul do Brasil
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Racismo, agressões e até assassinatos marcam o cotidiano de várias comunida-

des indígenas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em re-

portagem exclusiva para o site, o Extra Classe denunciou o problema, atestado por 

relatório preliminar divulgado em agosto, em Brasília, pelo Grupo de Trabalho sobre 

os Direitos dos Povos Indígenas da Região Sul. O documento cita discursos de par-

lamentares da bancada ruralista do Congresso incitando os conflitos e provocando 

o confinamento dos índios nas áreas em que vivem. No Rio Grande do Sul, não há 

demarcação de terra desde 2003. Cerca de 2 mil índios vivem em pelo menos 22 

acampamentos nas margens de rodovias ou em áreas ínfimas no Estado. A reporta-

gem foi a mais acessada do site em agosto.
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