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O ex-Governador de Nova Iorque Andrew Cuomo está sendo acusado de abuso sexual e se viu
obrigado a renunciar ao cargo. Mas nem sempre foi assim com Cuomo, ele possuía grande apoio
popular no estado de Nova Iorque e um maciço suporte da mídia. Durante a pandemia, ele foi
considerado o “Modelo de combate ao Coronavírus”, ganhou prêmios e escreveu livros, mas o que
de fato aconteceu com Cuomo?

Andrew Cuomo: O Governador
Cuomo foi eleito para Governador de NY 3 vezes (2010,2014 e 2018), logo em seu primeiro mandato
Cuomo aprovou em 2011 o “Marriage Equality Act”, lei que permitia pessoas do mesmo sexo se
casar, em 2013 em resposta ao tiroteio dentro da escola Sandy Hook assinou a “NY Safe Act” a lei
mais restrita de armas nos EUA e 2021 assinou a lei que permite o uso de cannabis no estado de
forma recreativa.

Pandemia do Coronavírus
Em 25 de março de 2020, Cuomo junto com a Secretaria de Saúde de NY, determinou que os asilos
admitissem idosos com Covid-19 e fossem tratados nos locais, fazendo com que mais de 4.500
idosos fossem mandados para os asilos e com isso mais de 6 mil idosos falecessem devido a essa
política.
Com o encobrimento da “Grande Mídia”, Cuomo foi elevado a um patamar de referência de
combate a pandemia do Covid-19. Em outubro de 2020 ele escreveu o livro “American Crisis”, que
proclamava a sua vitória sobre o vírus chines, no mês seguinte ele ganhou o prêmio “International
Emmy Founders Awards” pelo seu “gerenciamento na pandemia”.

A QUEDA
Em 13 de dezembro de 2020, Lindsey Boylan acusou Andrew Cuomo de assédio sexual dizendo que
assediou ela por anos, isso fez com que mais 4 mulheres viessem a denunciar ele por assédio.
Líderes democratas em Washington pediram uma investigação independente sobre as acusações e
a Porta-Voz da Casa Branca disse que Joe Biden também apoiava uma investigação independente.
Em 1 de março de 2021 a Procuradora Geral do Estado de New York Letiitia James abriu
investigação sobre a conduta do até então governador Andrew Cuomo, após 5 meses de
investigações concluiu que durante em seu governo Andrew Cuomo assediou pelo menos de 11
mulheres.
Com a mídia já criticando massivamente e chegando até ao ponto de perder o prêmio que recebera
em dezembro de 2020, Andrew Cuomo renuncia ao cargo, abrindo espaço para a Vice-governadora
Kathy Hochul, ato que foi celebrado por Hillary Clinton.
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Andrew Cuomo sempre foi um político bem popular em NY, com amplo prestígio entre os eleitores
democratas e a mídia, isso sempre causou um certo “medo” no partido das sombras pois ele
poderia fazer frente a Kamala Harris ou qualquer outro nome que desejassem colocar numa
eventual primaria presidencial. E os idosos que foram mortos devido a política de Cuomo?
Infelizmente serão esquecidos, pois não fora apenas o ex governador de NY que usou essa pratica,
outros governadores democratas como Phill Murphy (New Jersey), Gretchen Whitmer (Michigan) e
Gavin Newson (Califonia). Então se Cuomo fosse investigado por esse crime, outros governadores
iriam cair junto com ele.
Com isso políticos democratas já mostraram interesse pela vaga do partido para o cargo de
governador de NY como o prefeito de NYC Bill de Blasio e a Procuradora do Estado de NY Letitia
James, a mesma que investigou o Andrew Cuomo.
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