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Encontro discute inserção do negro nos
grandes eventos esportivos
Estado e União assinam protocolo de intenções para promover oportunidades
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O Governo do Estado, que já desenvolve uma série de
programas de inclusão social voltados para segmentos
discriminados da população fluminense, adere a mais uma
ação em favor de políticas públicas inclusivas: a
implementação de medidas, juntamente com o governo
federal, de inserção do negro nas atividades decorrentes
da realização da Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016. A ministra de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial da Presidência da República
(Seppir/PR), Luiza Bairros, e o secretário estadual de
Assistência Social e Direitos Humanos, Rodrigo Neves,
assinaram um protocolo de intenções, na manhã desta terça-feira (4/10), no Teatro do
Sesi, no Centro do Rio, para efetivar a parceria.

A assinatura do documento ocorreu durante a cerimônia de abertura do Seminário
Internacional Promoção do Empreendimento e de Igualdade Racial no Contexto dos
Grandes Eventos Esportivos que será realizado hoje e amanhã com uma série de palestras
com o objetivo de apontar estratégias - a serem aplicadas por órgãos públicos e privados,
e pela sociedade civil na concepção e estruturação dos jogos - que priorizem o
enfrentamento ao racismo e as desigualdades raciais. O fórum também foi realizado nesta
segunda-feira em Salvador.

Os seminários contam com as parcerias do Ministério do Esporte, dos governos da Bahia e
do Rio de Janeiro, do Consulado Geral Norte-Americano no Rio de Janeiro, em conjunto
com a Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan). As atividades integram o Plano
de Ação Conjunto entre os governos brasileiro e americano para a eliminação da
discriminação étnico-racial e a promoção da igualdade.

O destaque é a palestra proferida pela ex-prefeita de Atlanta, nos Estados Unidos, Shirley
Franklin, cujo mandato teve como destaque as Olimpíadas de 1996. A idéia é compartilhar
com gestores brasileiros as experiências desenvolvidas pela cidade americana para a
inclusão da população negra local nos empreendimentos gerados pelo evento esportivo.
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O secretário Rodrigo Neves, disse que, depois de décadas de estagnação e até mesmo
degradação social, o Estado do Rio apresenta um quadro econômico e de oportunidades
altamente promissor para a implementação dessas iniciativas em função da conquista de
um carteira de investimentos, de mais de US$ 180 bilhões até 2013, e de um calendário
de megaeventos até 2016, como a Conferência Mundial Rio + 20, a Jornada Mundial
Católica, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, inigualáveis no
país e no mundo.

Em sua avaliação, esses calendário e portifólio de investimentos são capazes de assegurar
ao Estado do Rio um índice de crescimento econômico nos próximos anos superior ao de
qualquer outro no país. Ele citou que, pela primeira vez, desde que foi criado o Registro
Geral de Empregos no Brasil, a Região Metropolitana do Rio foi a que mais gerou empregos
no país.

– Entretanto, sabemos que o crescimento por si só é incapaz de reduzir desigualdades e
promover a inclusão de todos neste círculo virtuoso da economia. O entrendimento do
Governo do Estado é de que é necessário estabelecer políticas públicas que assegurem aos
segmentos da sociedade que não têm acesso às oportunidades econômicas a redução das
assimetrias e desigualdades e a inclusão de todos neste ciclo de desenvolvimento do
estado – pregou Rodrigo Neves.

Ele citou outras ações que vêm reduzindo estas desigualdades raciais no estado, como o
programa Renda Melhor, que garante a transferência de renda para 300 mil famílias
situadas na linha da miséria, com renda per capita inferior a R$ 100. Segundo ele, mais de
75% da população pobre e extremamente pobre do Rio de Janeiro são de afro-
descendentes. Por fim, Rodrigo Neves afirmou que o Governo do Estado estabeleceu o
sistema de cotas para acesso de negros e índios aos serviços públicos do estado. A medida
determina que, pelo menos, 20% das vagas dos concursos públicos sejam destinados a
negros e indígenas do estado.

A ministra Luzia Bairros considerou o seminário importante para sua pasta desenvolver
ações de inclusão do negro nas oportunidades geradas pelos eventos esportivos no país, ao
discutir várias ideias e propostas de inclusão deste segmento em atividades que vão da
infromática à construção civil, passando por artesanato e culinária de origem afro-
descendente.

– É uma gama bastante ampla de possibilidades que também estão colocadas para a parte
cultural antes e durante os jogos. As apresentações e shows são a chance de inserção para
jovens músicos, compositores, coreógrafos, artistas em geral – sinalizou a ministra.

Também compuseram a mesa de abertura o cônsul geral dos Estados Unidos, Dennis
Hearne, o presidente do Conselho Estadual dos Direitos dos Negros (Cedine), Paulo
Roberto dos Santos, o superintendente da Promoção da Igualdade Racial do Estado do Rio
de Janeiro, Marcelo Dias, o defensor geral do Estado do Rio de Janeiro, Nílson Bruno, o
presidente em exercício da Firjan, Carlos Gross, o representante do Itamaraty, André
Costa, e do Ministério do Esporte, Ricardo Gomide.
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