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Procuradoria apura se jovem
cometeu crime de racismo
Estudante de direito de São Paulo colocou mensagens na
internet contra nordestinos após a vitória de Dilma

Caso provocou polêmica na internet, com uma série de
mensagens com conteúdo semelhante ao publicado pela
aluna

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER
FLÁVIO FERREIRA
DE SÃO PAULO 

O Ministério Público Federal em São Paulo abriu uma
investigação para apurar se a estudante de direito Mayara
Petruso cometeu o crime de racismo ao divulgar mensagens
na internet ofensivas a nordestinos.
A investigação foi iniciada após a OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) de Pernambuco pedir a abertura de
ação penal contra a jovem. Ao fim da apuração, a
Procuradoria decidirá se oferece denúncia contra Mayara.
A OAB pede que a estudante seja acusada por racismo e
incitação ao homicídio.
Após a eleição de Dilma Rousseff com ampla vantagem no
Nordeste -10,7 milhões sobre o tucano José Serra-, Mayara
publicou a seguinte frase no Twitter: "Nordestino não é
gente. Faça um favor a SP: mate um nordestino afogado!".
O caso gerou polêmica e deflagrou um embate na internet e
fora dela.
Internautas criaram espaços com outras manifestações de
ódio regional e também para denunciar agressões contra
nordestinos.
No Tumblr (site onde são postadas fotos), surgiu o "Diga
não à xenofobia". Lá, é possível encontrar outras mensagens
discriminatórias, inclusive contra Mayara.
Um dos usuários diz: "Como um bom nordestino que sou,
matem afogada essa Mayara Petruso".
A mídia nordestina entrou na polêmica. O jornal baiano
"Correio" estampou na capa de ontem uma foto de Mayara,
com o título "A paulista".
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O editor-chefe do "Correio", Sergio Costa, disse não
considerar a publicação preconceituosa, e sim irreverente.
"A gente quis fazer uma edição que mostrasse que [a
internet] não é um território totalmente impune."
Anteontem, a Folha esteve na faculdade de Mayara, na
Liberdade. Ela foi descrita por um ex-colega, que pediu
para não ser identificado, como "quieta" e "boazinha".
Outro estudante a defendeu: "Eu penso que nem ela. Muita
gente pensa".
Também na internet, jovens que se dizem universitários
divulgaram meses atrás o manifesto "São Paulo para os
paulistas", que condena a migração de nordestinos. A
bandeira: defender a cultura paulista contra quem "inunda
nosso Estado".
Advogado em São Sebastião (SP), André Colli publicou no
domingo mensagem comparando nordestinos a "porcos
imundos", por, segundo ele, devastarem reservas florestais
de sua cidade.
À Folha, disse que escreveu a mensagem por achar que os
nordestinos favorecidos pelo Bolsa Família "não precisam
nem trabalhar, ficam em casa fazendo filhos para manter o
benefício".
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Para advogados, tipificação do crime
é polêmica
DE SÃO PAULO

Especialistas ouvidos pela Folha divergem se o caso de
Mayara Petruso é passível de ser enquadrado como racismo.
Isso porque nordestinos não são uma raça.
Segundo o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) de Pernambuco, Henrique Mariano, "segregar ou
diminuir regiões também é considerado racismo".
Para Roberto Delmanto Jr., advogado criminalista, há um
vácuo na lei 7.716, de 1989, que menciona a discriminação
sobre "procedência nacional". Ele entende que "procedência
regional" está embutida.
Para o presidente da OAB nacional, Ophir Cavalcante, a
ação não deveria mencionar racismo. Ele diz que, se
condenada, Mayara pode ter pena maior por ter usado uma
rede social para difundir a mensagem.
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