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MPE acusa PM de ato racista em
cartaz
Peça publicitária foi afixada em ônibus de Ribeirão Preto e mostra mulher branca observada por
negro; polícia vê exagero em denúncia

Um cartaz com dicas de segurança elaborado pela Polícia Militar e espalhado por ônibus de Ribeirão Preto, no

interior de São Paulo, virou alvo de uma ação civil pública. Procurados por oito entidades da sociedade civil, o

Ministério Público Estadual (MPE) e a Defensoria Pública ingressaram com uma ação por danos morais contra o

Estado e a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp), responsável pelo custeio do material.

A campanha foi considerada racista por órgãos como a Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios da

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a União de Negros pela Igualdade (Unegro). O cartaz traz a imagem de

uma mulher branca distraída sendo observada por um homem negro escondido atrás de um poste. 

Para a coordenadora regional da Unegro, Ana Almeida, a peça é preconceituosa porque a polícia teria reforçado o

estereótipo de que negro é bandido.

O promotor de Justiça Sebastião Sérgio da Silveira e o defensor público Paulo Giostri, autores da ação civil

pública, também disseram ter visto um ato racista no material divulgado no mês passado. Eles pedem

indenização mínima de R$ 200 mil em razão da campanha. Para eles, “tal fato causou um sentimento de

diminuição de toda a raça perante a sociedade, o que isso conduziu a um inegável sofrimento moral”.

Na ação, eles argumentam também que, apesar das dicas importantes contidas, a imagem que está no cartaz é

preconceituosa e demonstra “que o racismo é latente dentro da corporação da Polícia Militar”.

O objetivo da indenização é desestimular práticas futuras e ressarcir “ainda que de forma parcial” a dor sofrida

pelas pessoas da raça negra. O dinheiro arrecadado com a indenização seria voltado a campanhas de combate

ao racismo. A ação civil foi ajuizada na sexta-feira passada e pede que todos os cartazes sejam recolhidos. 

Exagero. A PM vê exagero na forma como as entidades de defesa da igualdade racial analisaram a imagem. Em

nota, a corporação alegou que a “figura do 'criminoso' no referido material de prevenção em questão foi

meramente representado pela caracterização de uma 'silhueta', para exemplificar o risco de uma pessoa andar

desacompanhada em local ermo e escuro”. A intenção do material, segundo a PM, seria mostrar a forma de agir

de “quem pretende, de forma esquiva, surpreender uma potencial vítima nessas circunstâncias”. 

A Acirp afirmou ser contra qualquer manifestação racista e ter sido apenas parceira na campanha, não sendo

responsável pela elaboração do material.

veja mais:
Chefe de gabinete de procurador é exonerada no RJ

Investigada por estelionato, chefe de gabinete de procurador eleitoral do Rio deixa o cargo

STJ concede liminar e ex-vice-governador do DF é solto

MP abre 2 inquéritos para apurar greve de ônibus em SP

Ministério Público abre dois inquéritos para apurar paralisação de ônibus

Bastidor: Solução da Câmara desvincula Haddad dos

sem-teto

NOTÍCIA ANTERIOR PRÓXIMA NOTÍCIA

Polícia prende dois chilenos por furto em aeroporto

Compartilhar 0 Tweetar 0

últimas notícias de são paulo

Reformas na CPTM só devem acabar em 2016

Paulista quer papo

Copa deve aumentar movimento nas rodovias

Veja ranking de outros pontos turísticos no Brasil e no mundo

Copa deve aumentar movimento nas rodovias de São Paulo

Ibirapuera é o 8º melhor parque do mundo

mais »

 

Publicidade

Hotel en

BRASÍLIA

Eurostars Brisas Do Lago

a partir de 

U$S 49

Todas as diárias são por pessoa em acomodação dupla. Tarifas com taxas e impostos
não inclusos.

fotos

Sem-teto ocupam

prédio do antigo Othon

Criaturas mágicas

Trânsito é antecipado

por causa de jogo

Protesto contra Copa

mais fotos...

vídeo

mais vídeos »

Publicidade

Faça do MSN minha página inicialVer todos os canais MSN Vídeo Outlook.com

ESTADÃO

HOME ÚLTIMAS NOTÍCIAS ECONOMIA CIÊNCIA EDUCAÇÃO CULTURA LINK FOTOS TV ESTADÃO

política brasil são paulo eleições 2014

Atualizado: 17/06/2014 21:08 | Por Rene Moreira, estadao.com.br

0Recomendar

0Recomendar

Depois do caos, São Paulo silencia

para ver o jogo

4Curtir Compartilhar

Opções Entrar

http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=264010664
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=264010664
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=263998623
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=263998623
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/mpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fmpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz&text=MPE%20acusa%20PM%20de%20ato%20racista%20em%20cartaz&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fon-msn.com%2F1lx1fUd&via=portalMSN
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fmpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-politica.aspx?cp-documentid=263903652
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-politica.aspx?cp-documentid=263898069
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-politica.aspx?cp-documentid=263860932
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-brasil.aspx?cp-documentid=263612172
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=263610385
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=264010664
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=264010664
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=263998623
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=263998623
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/mpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fmpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz&text=MPE%20acusa%20PM%20de%20ato%20racista%20em%20cartaz&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fon-msn.com%2F1lx1fUd&via=portalMSN
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fmpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/saopaulo.aspx
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=264018580
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=264017748
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=264016517
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=264016477
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=264016476
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/story-saopaulo.aspx?cp-documentid=264012180
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/saopaulo.aspx
http://g.msn.com/2AD0001R/80000000000018486.1??PID=10798517&UIT=G&TargetID=102033486&AN=1779122426&PG=BR9ES3&ASID=9b06f67413c94cca924e08e0002b2552
http://estadao.br.msn.com/fotos/
http://estadao.br.msn.com/fotos/sem-teto-ocupam-pr%c3%a9dio-do-antigo-othon
http://estadao.br.msn.com/fotos/criaturas-m%c3%a1gicas
http://estadao.br.msn.com/fotos/tr%c3%a2nsito-%c3%a9-antecipado-por-causa-de-jogo
http://estadao.br.msn.com/fotos/protesto-contra-copa
http://estadao.br.msn.com/fotos/
http://estadao.br.msn.com/video/
http://estadao.br.msn.com/video/
http://nym1.ib.adnxs.com/click?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN9PjZdukhdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEqjjKpxtyktQIG7v2YNtH_fmqFTAAAAAJbwDAAYAQAAGAEAAAIAAADUIPMAWGEBAAAAAQBVU0QAQlJMANgCWgCU7vAEm7AAAgQAAQUAAIIAUBn_NAAAAAA./cnd=%21sAY9PwiawfgBENTBzAcY2MIFIAQ./referrer=http%3A%2F%2Fnoticias.br.msn.com/clickenc=http%3A%2F%2Fespeciais.br.msn.com%2Fdownloads-da-semana%2F
http://servicos.br.msn.com/msn-default.aspx
http://br.msn.com/
http://video.br.msn.com/
http://mail.live.com/
http://estadao.br.msn.com/
http://br.msn.com/
http://estadao.br.msn.com/
http://estadao.br.msn.com/
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/
http://estadao.br.msn.com/economia/
http://estadao.br.msn.com/ciencia/
http://estadao.br.msn.com/educacao/
http://estadao.br.msn.com/cultura/
http://estadao.br.msn.com/link/
http://estadao.br.msn.com/fotos/
http://estadao.br.msn.com/video/
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/politica.aspx
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/brasil.aspx
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/saopaulo.aspx
http://noticias.br.msn.com/especial/eleicoes-2014
http://www.estadao.com.br/
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/mpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz
http://estadao.br.msn.com/ultimas-noticias/mpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fon-msn.com%2F1lx1fUd&text=MPE%20acusa%20PM%20de%20ato%20racista%20em%20cartaz&via=portalMSN&counturl=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fmpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz&original_referer=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fmpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz&source=tweetbutton
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fon-msn.com%2F1lx1fUd&text=MPE%20acusa%20PM%20de%20ato%20racista%20em%20cartaz&via=portalMSN&counturl=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fmpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz&original_referer=http%3A%2F%2Festadao.br.msn.com%2Fultimas-noticias%2Fmpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz&source=tweetbutton
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1403099869&rver=5.5.4177.0&wp=MBI_SSL&wreply=https:%2F%2Flogin.secure.co1.msn.com%2Fwlsignin.aspx%3Fru%3Dhttp%253a%252f%252festadao.br.msn.com%252fultimas-noticias%252fmpe-acusa-pm-de-ato-racista-em-cartaz&lc=1046&id=1184

