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MP investiga possível discriminação
contra babás em clubes do Rio
Domésticas só poderiam acessar associações com uniformes brancos. 
Promotoria convocará representantes de clubes para esclarecer denúncias.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou um inquérito para investigar
possíveis práticas de discriminação social contra babás em dois clubes da capital
fluminense. Representantes das duas associações serão convocados para prestar
esclarecimentos à promotoria. O MPRJ não divulgou os nomes dos clubes.

A denúncia foi feita pelo coordenador do projeto Educação Cidadania de Afrodescendentes
e Carentes (Educafro), Frei David. Ele relatou à promotoria que as domésticas só podem
acessar os espaços com uniformes brancos. O Ministério Público requisitou os estatutos e
atos constitutivos dos clubes para análise. 

O sindicato dos trabalhadores domésticos e ONGs que atuam contra discriminação também
vão prestar depoimento à promotoria. Se o MPRJ entender que houve discriminação,
entrará com uma ação penal contra os clubes no tribunal responsável.

Para ler mais notícias do G1 Rio, clique em g1.globo.com/rj. Siga também o G1 Rio no
Twitter e por RSS.
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