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| VIolÊNCIa | Ataque aconteceu 
na cidade El Paso, que faz fronteira 
entre os Estados Unidos e o México 

Atirador deixa  
ao menos 15 mortos  
em shopping no Texas

Joel angel JUarez / aFP

ATAQUE a tiros foi o terceiro 
em uma semana nos eUa

Pelo menos 15 pessoas mor-
reram neste sábado, 3, num 
ataque a tiros em um shopping 
da cidade americana de El Paso, 
no Texas, segundo a imprensa 
local. O tiroteio deixou  “entre  
15 e 20” mortos, disse o procura-
dor-geral do Texas, Ken Paxton, 
à  CBS News. Já a emissora de 
televisão local KTSM9, citando 
fontes policiais, informou que 
seriam 18 vítimas fatais e “nu-
merosos feridos”. Um homem 
branco de 21 anos foi detido 
como suspeito pelo ataque, in-
formou a polícia.

O tiroteio começou por vol-
ta do meio-dia perto de uma 
loja da rede de supermerca-
dos Walmart. Uma mulher que 
chegava para fazer compras 
no local disse à Fox News que 
havia escutado algo “parecido 
com fogos de artifício” enquan-
to procurava um lugar para 
estacionar. “Me dirigi à saída”, 
contou. “Eu vi um homem com 
uma camiseta preta e calça de 
camuflagem que usava o que 
parecia ser um rifle, apontava 
para as pessoas e atirava dire-
tamente nelas, vi três ou quatro 
caindo no chão”, continuou.

O University Medical Center 
de El Paso recebeu ao menos 
13 pacientes, incluindo alguns 
que morreram depois. Duas das 

vítimas eram crianças que fo-
ram transferidas para o Hospi-
tal Infantil de El Paso. 

O suspeito foi identificado 
como Patrick Wood Crusius, 
morador de Dallas. Ele seria um 
seguidor do presidente ameri-
cano Donald Trump e contra a 
“mistura de raças”. Após o ata-
que, passou a circular nas re-
des sociais um manifesto, atri-
buído a ele, contra o que chama 
de invasão hispânica do Estado 
do Texas.

“Hoje, a comunidade de El 
Paso foi atingida por um ato 
de ódio e violência demen-
te”, declarou o governador do 
Texas, Greg Abbott, através de 
um comunicado.

Este é o terceiro atentado a 
tiros registrado nesta semana 
nos Estados Unidos. Na ter-
ça-feira passada, duas pessoas 
morreram e um policial foi fe-
rido numa loja da rede super-
mercados Walmart no estado 
do Mississipi. 

No domingo, três pessoas, 
incluindo uma criança de seis 
anos, morreram quando um ho-
mem de 19 anos entrou armado 
em um festival gastronômico 
em Gilroy, Califórnia, ao sul de 
San Francisco, e abriu fogo con-
tra as pessoas que estavam no 
local. (AFP)


