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Faixas brancas envolvem os principais monumentos do 
mundo contra a pobreza. Leia mais e veja fotos 
01/07/2005 - 23:25:00 
 
      AP Participantes de uma ONG francesa colocam uma faixa 
branca ao redor de um globo em frente à Torre Eiffel Últimas de 
Mundo » Leve terremoto atinge a capital equatoriana » Justiça dos 
EUA isenta jornal por carta contra muçulmanos » Exército dos EUA 
quer melhorar inteligência no Iraque » Mulher faz sermão em 
mesquita pela 1ª vez no mundo Busca Saiba mais na Internet sobre: 
Educação Direitos humanos Geografia Governo História Saúde 
Trânsito Turismo Faça sua pesquisa na Internet: Os principais 
monumentos do mundo foram envolvidos com enormes faixas 
brancas hoje e milhares de pessoas ostentavam o símbolo em seus 
pulsos, em sinal de apoio ao movimento `2005: No More Excuses` 
(2005: Sem mais Desculpas), que celebra o Dia Mundial contra a 
Pobreza. Veja fotos da manifestação O movimento das faixas 
brancas nasceu no V Fórum Social Mundial de Porto Alegre, 
celebrado em janeiro passado, através de associações internacionais 
de ajuda ao desenvolvimento, como Oxfam, Caritas e outras. Seu 
uso demonstra a solidariedade `com aqueles que sofrem 
diariamente com as conseqüências de uma pobreza extrema` e 
representa uma forma de lembrar os governos de que as metas do 
milênio da ONU sobre a erradicação palpável da miséria extrema em 
2015 estão longe de serem cumpridas. Várias entidades do mundo 
inteiro se uniram a esta iniciativa, com a qual se pretende lembrar 
aos dirigentes dos países mais poderosos do mundo que `a cada 
três segundos uma criança morre de fome`. O Dia Mundial contra a 
Pobreza é celebrado nas vésperas da reunião dos representantes do 
G-8 (grupo dos 8 países mais ricos do mundo) na Escócia, `os 
únicos que têm o poder para mudar as coisas`. Por este motivo, 
vários monumentos do mundo inteiro, como o museu Guggenheim 
de Bilbao (norte da Espanha) e o porto de Sydney foram circundados 
com imensas faixas brancas. No porto de Sydney, militantes de 
organizações não-governamentais estenderam um grande cartaz, 
com a inscrição: `Para que a pobreza fique no passado`. No 
Canadá, várias faixas brancas foram instaladas nos mais importantes 
edifícios religiosos, como a catedral de Nossa Senhora de Quebec. 
Na Noruega, país que dedica 0,87% de seu Produto Interno Bruto 
(PIB) a ajudar o desenvolvimento, a taxa mais alta do mundo, o 
Parlamento foi rodeado por uma faixa branca de 350 metros. Na 
Espanha, além do Guggenheim, foram instaladas faixas brancas em 
várias pontes e auto-estradas, no início do primeiro fim de semana 
das férias de verão (boreal), com 6 milhões de deslocamentos 
previstos. Na França, cerca de 100 associações, sindicatos e 
organizações locais organizaram manifestações em mais de 50 
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cidades. Em Paris, nos jardins de Trocadero, em frente à Torre Eiffel, 
centenas de pessoas vestidas de branco formaram uma corrente 
humana para simbolizar a união Norte-Sul. Em Londres, uma grande 
faixa branca envolveu a catedral de Saint Paul, faltando menos de 
uma semana para a realização em Gleneagles (Escócia), da cúpula 
do G-8 que estará presidida pelo primeiro-ministro britânico, Tony 
Blair. Na Grécia, o jornal socialista Ta Néa, que tem grande tiragem, 
foi vendido um euro mais caro e o dinheiro foi destinado a uma 
organização grega que luta contra a fome, além de oferecer o 
bracelete branco da solidariedade. No sábado, a ação contra a 
pobreza terá um novo dia com vários concertos em todo o mundo, 
dos quais participarão nomes conhecidos como Pink Floyd, The Cure, 
U2, Shakira, Bob Geldof, Madonna, Elton John, Paul McCartney, REM 
e Sting. 
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