Racismo estrutural e
saúde mental: Minas
Gerais registra um
novo caso a cada 22h
Em média, a cada quatro dias, uma denúncia de
discriminação racial foi oferecida à Justiça pelo
Ministério Público estadual. Pág.3
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Engenheira
negra denuncia racismo
após foto com
tranças ser
recusada para
RG.
Pág. 2
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Unimed terá que indeENTENDA A DIFERENnizar ex-funcionário
ÇA ENTRE RACISMO E
chamado de ‘Vera Verão’ INJÚRIA RACIAL
por ofensas racistas
 RACISMO

Foto: Reprodução internet

A cooperativa de
plano de saúde Unimed foi condenada a
pagar indenização de
R$ 39 mil, a um ex-funcionário da instituição,
por ofensas racistas. A
decisão foi dada no dia
11 de agosto pela 34ª

Vara do Trabalho de
Belo Horizonte.
Em entrevista ao
G1, Bruno Souza de
Oliveira conta que alguns colegas de trabalho o chamavam de
“Vera Verão”, antigo
personagem de Jorge

Lafond na Praça é Nossa, do SBT.
“Eles me chamavam de Vera Verão
todos os dias, eu era
humilhado, até montagem ﬁzeram com foto
minha em um grupo
corporativo da empresa. Zombavam do meu
cabelo que sempre
usei raspado. Até em
grandes reuniões, com
pessoas que eu nem conhecia, de fora da empresa, as piadas continuavam. Eles falavam
que era brincadeira,
mas de brincadeira,
não tinha nada”, contou Bruno.
Bruno decidiu lutar
contra o preconceito
sofrido, após uma das
colegas que zombavam dele virar chefe e
o demitir. Ele comenta que no dia em que
foi demitido disse que
ﬁcou magoado com o
que estava acontecen-

Engenheira negra denuncia
racismo após foto com tranças
ser recusada para RG

A recusa aconteceu
na quarta -feira (18),
no posto da Unidade de
Atendimento Integrado (UAI), do governo
estadual, localizado no
shopping Contagem,
na Região Metropolitana de BH.
O motivo da recusa,
segundo a engenheira,
foi a trança usada por
ela desde a infância,
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A engenheira Fabiane Jardim, de 39 anos, após sua foto
3×4 ter sido recusada na hora de solicitar a 2ª via da Carteira de Identidade.
que estava “diferente”
para o atendente.
“No primeiro momento ele não souberam me explicar o motivo. Depois ele falou
que era por causas das
tranças que estavam
‘diferente’. Eu sou uma
mulher negra, uso
trança desde criança,
eu tenho raiz africana,
minhas matrizes são

do na empresa, mas
não teve apoio algum.
“A gestora disse ainda
que eu ia me queimar
no mercado se ﬁzesse
alguma coisa. Saí de
lá e ﬁz um boletim de
ocorrência contra as
pessoas e pouco tempo
depois acionei a Justiça”, disse.
Em nota a Unimed
disse que repudia
qualquer atitude ou
ação que demonstre
preconceito de raça ou
gênero dentro de seus
estabelecimentos
e
que possui um Código
de Conduta e um Canal
para que os colaboradores possam denunciar casos como esse.
A decisão da justiça
não cabe recurso, pois
houve um acordo entre as duas partes envolvidas.
POR FERNANDA
ALEXANDRE

africanas, minhas tranças não são acessórios,
fazem parte da minha
identidade
pessoal”,
explica Fabiane.
A engenheira teve
que passar por algumas
pessoas antes de, ﬁnalmente, ter a foto liberada. A primeira atendente levou a foto para
o responsável, que deu
a negativa. Quando ela
voltou com a resposta,
Fabiane questionou, e a
foto ainda foi mostrada
a mais dois servidores
antes de ela ouvir que
poderia fazer a identidade utilizando a foto
com as tranças.
“Depois do processo
para segunda vida do
RG, eu procurei a ge-
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As ofensas contra o ex-colaborador aconteceram entre os anos de 2017
e 2018, mas sentença saiu somente agora no início de agosto

O caso da advogada
Isabela Bueno de Sousa,
de 49 anos, que usou uma
imagem (emoji) de banana para responder uma
colega de profissão negra
em um grupo de WhatsApp, trouxe de volta à tona
uma discussão: o enquadramento de episódios de
preconceito como injúria
racial ou racismo.
Isabela se tornou ré na
Justiça do Distrito Federal,

rente do UAI, que me
pediu desculpas, mas
eu falei que era racismo
e inadmissível acontecer isso dentro de um
local como aquele. Uma
situação muito constrangedora, ﬁquei muito chateada, eles não
imaginavam que eu ia
tomar todas as medidas cabíveis contra esse
absurdo para que ninguém mais passe pelo
que eu passei”, disse.
No mesmo dia, procurou a 1ª Delegacia
de Polícia Civil de Contagem, onde registrou
um boletim de ocorrência. Ela também registrou uma denúncia
na Superintendência
de Igualdade Racial de

na semana passada, por
injúria racial, delito que
prevê pena de 1 a 3 anos
de reclusão. No entanto,
a Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos
Advogados do Brasil no
Distrito Federal (OAB-DF)
argumenta que o caso
deve ser enquadrado como
racismo, que é crime inafiançável e tem pena de 2
a 5 anos de reclusão.
POR BRENDA ORTIZ

Contagem e que pretende acionar o Ministério Público.
Na última terça feira (24), Fabiane participou da plenária do
Conselho
Municipal
de Igualdade Racial de
Contagem. Na reunião
foi dado o apoio e encaminhamentos contra
esse preconceito sofrido pela engenheira. O
conselho encaminhará
uma carta de repúdio
para que esse tipo de
constrangimento não
aconteça com mais
ninguém. A luta não
é só da Fabiane, mais
de toda a sociedade.

POR FLÁVIA NUNES
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A denúncia ainda é
o meio mais viável de
combater o racismo
por meios legais. Porém, em mais de 87%
dos casos, não é prestado atendimento psicológico às vítimas dos
crimes. Principalmente se estes forem casos
de racismo estrutural,
em que o preconceito
está enraizado no sistema.
O pior acontece
ainda quando o caso é
levado a polícia, e não
há pena para cumprir,
basta pagar uma ﬁança. esta, não costuma
passar de 50 mil reais
na maioria das ocasiões. Embora, a exemplo de certos casos, outras recentes situações
de racismo tenham alcançado grande repercussão e os suspeitos
tenham sido indiciados, esta não é a regra
Os anúncios contidos, nesta
edição, são de única e exclusiva responsabilidade dos
anunciantes, não tendo o
Jornal o Giro qualquer responsabilidade sobre o conteúdo e veracidade de tais
anúncios, inclusive pelo fato
de que os espaços para tais
são abertos a terceiros, empresários e/ou prestadores de
serviços com os quais Jornal
o Giro não tem relacionamento de qualquer espécie,
e sobre os quais o Jornal o
Giro não tem nenhuma condição de exercer fiscalização
e muito menos garantir a
efetividade dos produtos ou
serviços anunciados.

quando se fala de crimes raciais.
Mário Konichi Higuchi Júnior, promotor
de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos
de BH, aﬁrma que esse
número
alarmante
ainda não reﬂete a
totalidade dos casos,
uma vez que muitas
vítimas não chegam a
realizar a denúncia ou
sequer reconhecer a
ocasião como preconceituosa.
E qual o impacto
de tudo isso na saúde
mental de pessoas pretas?
No início desta semana, uma babá negra
que trabalha em Salvador (BA), pulou do terceiro andar do prédio
onde trabalhava após
sofrer abusos psicológicos da patroa.
Divulgado em 2019,
um levantamento da

Universidade de Brasília e do Ministério da
Saúde identiﬁcou que
a morte por suicídio de
pessoas brancas entre
10 e 29 anos permaneceu estável entre 2012
e 2016.
Já entre adolescentes e jovens negros,
houve um aumento
de 4,88 mortes por 100
mil habitantes para
5,88. O estudo observa
que “os modos de adoecer e morrer da população negra no Brasil reﬂetem contextos
de vulnerabilidade” e
que os jovens negros
são mais afetados pelo
autoextermínio
“devido, principalmente,
ao preconceito e à discriminação racial e ao
racismo institucional”.

POR CLER SANTOS
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INJÚRIA RACIAL
E RACISMO SAIBA
A DIFERENÇA!
O crime de injúria
racial está previsto
no Código Penal brasileiro e consiste em
ofender a honra de
alguém valendo-se de
elementos referentes à raça, cor, etnia,
religião ou origem.
Ou seja, diz respeito principalmente a
situações que envolvem a honra de um
indivíduo especíﬁco,
geralmente por meio
do uso de palavras
preconceituosas.
Nesse caso, a vítima pode procurar
uma delegacia e mover, por si mesmo,
um processo contra
o agressor, sem a necessidade de ação do
Ministério
Público
(MP).
Já o crime de racismo está previsto
na previsto na Lei
7.716/1989, e ocorre
quando o agressor
atinge um grupo ou
coletivo de pessoas,
discriminando uma
etnia de forma geral.
Nesses casos, só o Ministério Público tem
legitimidade
para
apresentar denúncia
contra o agressor.
A lei enquadra
uma série de situações como crime de
racismo. Por exemplo, recusar ou impedir acesso de um grupo a estabelecimento

comercial, negar ou
diﬁcultar emprego
em empresa privada,
entre outros.
Existe diferença
entre racismo e injúria racial — Foto:
Adelmo Paixão/G1
Existe diferença
entre racismo e injúria racial — Foto:
Adelmo Paixão/G1
De acordo com o
promotor de Justiça
do Ministério Público
do DF (MPDFT) Thiago Pierobom, são
mais comuns no país
os casos enquadrados
no artigo 20 da lei do
racismo, que consiste
em “praticar, induzir
ou incitar a discriminação ou preconceito
de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional”.
Ao contrário da
injúria racial, cuja
prescrição é de oito
anos, o crime de racismo é, além de
inaﬁançável, imprescritível, conforme determina o artigo 5º da
Constituição Federal.
Apesar disso, conforme o promotor,
“na prática, é difícil
comprovar o crime
quando os vestígios
já desapareceram e
a memória enfraqueceu”.

POR BRENDA ORTIZ
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