
01/09/14 Folha de S.Paulo - Opinião - Derrotar o racismo - 30/08/2014

www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/183163-derrotar-o-racismo.shtml 1/3

Opinião Política Mundo Economia Cotidiano Esporte Cultura F5 Tec Classificados Blogs

   ÚLTIMAS NOTÍCIAS Morre terceira vítima de acidente com avião que caiu em Curitiba EN ES

Navegue por editoria

TEXTO ANTERIOR PRÓXIMO TEXTO

 TEXTO ANTERIOR PRÓXIMO TEXTO 

EDITORIAIS
editoriais@uol.com.br

Derrotar o racismo
Manifestações racistas dirigidas a jogadores de futebol, que se tornaram frequentes em
torneios na Europa, propagam-se também no Brasil. Casos que antes pareciam
esporádicos e isolados passaram a se repetir em estádios nacionais com preocupante
assiduidade.

As ofensas que partiram de alguns torcedores do Grêmio contra Aranha, goleiro do
Santos, durante jogo realizado em Porto Alegre na última quinta-feira, foram mais uma
evidência de que esse tipo de comportamento já se incorporou ao repertório da violência
que, lamentavelmente, se faz presente nas arenas esportivas.

Não é o primeiro episódio dessa natureza a envolver membros da torcida gremista, mas
o problema não está localizado nesta ou naquela agremiação ou cidade.

Em abril, reportagem do portal "Globo Esporte" contabilizava 14 casos de atletas ou
treinadores que relataram ofensas racistas em diversos estádios do país num intervalo de
12 meses, até março de 2014. Muitos desses fatos não tiveram suficiente visibilidade,
por terem ocorrido em partidas de pouco interesse do público, algumas delas em
divisões inferiores.

Não é demais lembrar que manifestações de preconceito também se verificam em
outros esportes e não se resumem à cor da pele. Ataques verbais contra atletas
homossexuais já ocorreram, por exemplo, no vôlei brasileiro e em diversas modalidades
no exterior.

Trata-se de uma questão internacional, à qual o Brasil talvez se sentisse imune por ser
um país miscigenado, com tradição de relativa tolerância étnica, em que jogadores
negros se destacaram como protagonistas. Se não fosse por todos os outros motivos, ao
menos parecia um contrassenso lançar ofensas racistas na terra em que Pelé é chamado
de rei.

As motivações dessa minoria certamente dariam margem a estudos sociológicos e
psicossociais --e o contexto de rivalidade e do conflito entre torcidas certamente é um
fator a ser considerado.

Campanhas contra o racismo têm sido patrocinadas por entidades do esporte, como a
própria Fifa, e precisam continuar.

É indispensável, ao mesmo tempo, que se aplique a lei. A Constituição veta a
discriminação por sexo, raça ou religião, e a legislação esportiva prevê sanções para os
clubes cujos torcedores incorram nesse tipo de delito.

É imperioso que os transgressores sejam julgados e punidos --e o Grêmio, na parte que
lhe cabia, agiu com rigor e celeridade exemplares. Só assim a violência e a intolerância
serão derrotadas.

Edição São Paulo Edição Nacional

EXPERIMENTE A VERSÃO DIGITAL
SÓ PARA ASSINANTES DA FOLHA

Fac-símile da capa

Poder

Mundo

Saúde + Ciência

Mercado

Cotidiano

Esporte

Ilustrada

Quadrinhos

 

Corrida

Ribeirão

Editoriais

Tendências/Debates

Painel do Leitor

Erramos

Semana do leitor

Tec

The New York Times

Equilíbrio

Comida

Turismo

Folhinha

Ilustríssima

CURSOS 
ON-LINE

Inglês

Alemão

Caixa Elis

Regina (DVD)

Edição especial
traz a reprodução
de itens de acervo
da cantora

De: 299,90

Por: 79,90

 

Assine 0800 703 3000SAC Bate-papo E-mail BOL Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio TV UOL Shopping

+SEÇÕES

 
SÁBADO, 30 DE AGOSTO DE 2014

TAMANHO DA LETRA    COMUNICAR ERROS   IMPRIMIR    LINK  COMPARTILHAR  

LOGOUT

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

SEGUNDA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2014 11H34

 Site  OK

SÃO PAULO 21.5°C
OUTRAS CIDADES

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1509023-morre-terceira-vitima-de-acidente-com-aviao-que-caiu-em-curitiba.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/#menu
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/183161-brasil-maltratado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/183162-encrenca-nas-cotas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/183161-brasil-maltratado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/183162-encrenca-nas-cotas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
mailto:editoriais@uol.com.br
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp30082014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cb30082014.shtml
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp30082014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp30082014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saudeciencia/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140830.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/index-20140826.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/index-20140826.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/index-20140826.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/index-20140827.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/index-20140828.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/index-20140824.shtml
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_May13.aspx?ctr=br&lng=pt&etag=folhpc_308_can_ep_ee05
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://livraria.folha.com.br/shows/mpb/caixa-elis-regina-edicao-especial-dvd-1242868.html?tracking_number=771
http://livraria.folha.com.br/shows/mpb/caixa-elis-regina-edicao-especial-dvd-1242868.html?tracking_number=711
http://livraria.folha.com.br/shows/mpb/caixa-elis-regina-edicao-especial-dvd-1242868.html?tracking_number=771
http://folha.shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://click.uol.com.br/?rf=barrageral&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=home2011-cabecalho-pagina-inicial&u=http://www.uol.com.br/p15
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/183163-derrotar-o-racismo.shtml#
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140830.shtml
javascript:;
javascript:;
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
http://tools.folha.com.br/print?site=fsp&url=referrer
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fopiniao%2F183163-derrotar-o-racismo.shtml
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www.folha.uol.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo


01/09/14 Folha de S.Paulo - Opinião - Derrotar o racismo - 30/08/2014

www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/183163-derrotar-o-racismo.shtml 2/3

FOLHA DE S.PAULO

Sobre a Folha

Expediente

Fale com a Folha

Folha en Español

Folha in English

Folhaleaks

Folha Íntegra

Folha Transparência

Folha 10

E-mail Folha

Fale Conosco

Ombudsman

Atendimento ao Assinante

ClubeFolha

PubliFolha

Banco de Dados

Datafolha

Folhapress

Treinamento

Trabalhe na Folha

Publicidade

Regras de acesso ao site

Política de Privacidade

Logout

Assine a Folha

Folha de hoje

Folha Digital

POLÍTICA

Poder

Poder e Política

Mensalão

MUNDO

Mundo

BBC Brasil

Deutsche Welle

Financial Times

Los Hermanos

Radio France Internationale

The Guardian

The New York Times

ECONOMIA

Mercado

Folhainvest

Indicadores

MPME

OPINIÃO

Editoriais

Blogs

Colunistas

Ex-colunistas

Tendências/Debates

COTIDIANO

Cotidiano

Folha Verão

Educação

Escolha a Escola

Simulados

Ranking Universitário

Pelo Brasil

Ribeirão Preto

Rio de Janeiro

Revista sãopaulo

sãopaulo hoje

Loterias

Aeroportos

Praias

Trânsito

País em protesto

ESPORTE

Esporte

Folha na Copa

Paulista 2014

Calendário esportivo

Rio 2016

Seleção brasileira

Tênis

Turfe

Velocidade

CIÊNCIA

Ciência

Ambiente

SAÚDE

Equilíbrio e Saúde

CULTURA

Ilustrada

Grade de TV

Melhor de sãopaulo

Moda

Cartuns

Comida

Banco de receitas

Guia

Ilustríssima

Serafina

TEC

Tec

Games

Smartphones

TVs

Quadrinhos

F5

F5

Bichos

Celebridades

Colunistas

Estranho!

Eu Amo

Factoides

#fofices

Fotos

Humanos

Nascimentos

Saiu no NP

Televisão

Vídeos

+SEÇÕES

Acervo Folha

Calendário 2014

Em Cima da Hora

Empreendedor Social

Erramos

Especiais

Feeds da Folha

Folha apps

Folhinha

Fotografia

Horóscopo

Infográficos

Turismo

Minha História

TV FOLHA

TV Folha

CLASSIFICADOS

Empregos

Imóveis

Negócios e Carreiras

Veículos

PAINEL DO LEITOR

Painel do Leitor

A Cidade é Sua

Envie sua Notícia

Semana do Leitor

Agenda Folha

Especial

Imóveis

Carreiras e Empregos

Veículos

Guia da Folha

sãopaulo

Serafina

Arquivo Folha

Ombudsman

Assine a Folha

Atend. ao Assinante

« AGOSTO 2014 »

D S T Q Q S S

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

PESQUISAR

DODGE

Potênc ia e

desempenho. Isso

é Dodge!

Citroen

A irc ross  com Taxa

Zero. Solic ite uma

propos ta.

CVC

O s melhores

des tinos  você

encontra aqui.

Hotel Fazenda Greto

Fim Semana na

Fazenda. 2  kids

free.

Feirão na Fábrica GM

C arros  Sem IP I  e

com Juros  Zero.

A proveite

Volkswagen

Ú ltimos  dias  do

Natal A ntec ipado.

C onfira!

Gps

A  partir de apenas

R$ 169. A proveite!

Câmera Digital

Compare preços:

Fogão

De diversas marcas a partir de

R$ 358,20

Notebook

Windows 8, LED, Intel" Core a partir de

R$ 799,00

Home Theater

http://www1.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/
http://www1.folha.uol.com.br/expediente/
http://www1.folha.uol.com.br/falecomafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://folhaleaks.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folhaintegra/
http://transparencia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/1117396-leia-o-folha-10-revista-semanal-para-tablets.shtml
http://email.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/falecomafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/
http://atendefolha.folha.com.br/
http://clubefolha.folha.com.br/
http://publifolha.folha.com.br/
http://bd.folha.uol.com.br/
http://datafolha.folha.uol.com.br/
http://www.folhapress.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/trabalhe/vagas.html
http://www.publicidade.folha.com.br/
http://www.folha.com.br/121722/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/politicadeprivacidade/
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fopiniao%2F183163-derrotar-o-racismo.shtml
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/?gid=FOL
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/poderepolitica/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/ojulgamentodomensalao/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/bbc/
http://www1.folha.uol.com.br/dw/
http://www1.folha.uol.com.br/financialtimes/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/loshermanos/
http://www1.folha.uol.com.br/rfi/
http://www1.folha.uol.com.br/guardian/
http://www1.folha.uol.com.br/nyt/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/folhainvest/
http://www1.folha.uol.com.br/indicadores/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/mpme/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://www1.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www1.folha.uol.com.br/excolunistas/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/tendenciasdebates/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/folhaverao/
http://www1.folha.uol.com.br/saber/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/escolhaaescola/
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/12/1387161-simulados.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/pelobrasil/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/riodejaneiro/
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/
http://www.folha.com/saopaulohoje
http://www1.folha.uol.com.br/loterias/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/aeroportos/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/praias/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/transito
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/paisemprotesto/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/folhanacopa/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/campeonatopaulista/seriea/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/01/78894-calendario-esportivo-2014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/rumoaorio/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/selecaobrasileira/
http://www.folha.com.br/120243
http://turfe.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/velocidade/
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/omelhordesaopaulo/restauranteseleitosjuri/pt/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/moda/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/
http://www1.folha.uol.com.br/comida/
http://receitas.folha.com.br/buscar?q=&words=all&type_cuisine=&type_dish=&dietary_restriction=&search=Buscar
http://guia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/
http://www1.folha.uol.com.br/serafina/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/games/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/04/1445679-tendencia-de-celulares-gigantes-se-mantem-e-pode-levar-a-iphone-maior.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/10/1362379-saiba-a-distancia-ideal-entre-o-sofa-e-a-tv-de-acordo-com-o-tamanho-da-tela.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/quadrinhos/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www.folha.com.br/fg15769
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www.folha.com.br/112039
http://www.folha.com.br/fg14556
http://f5.folha.uol.com.br/factoides/
http://www.folha.com.br/fg12765
http://www.folha.com.br/112102
http://f5.folha.uol.com.br/humanos/
http://f5.folha.uol.com.br/nascimentos/
http://f5.folha.uol.com.br/saiunonp/
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/
http://f5.folha.uol.com.br/videos/
http://acervo.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2013/12/78871-calendario-2014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.com.br/empreendedorsocial/
http://www1.folha.uol.com.br/erramos/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/740140-confira-lista-de-feeds-do-site-da-folha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/apps/
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://fotografia.folha.com.br/galerias/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/
http://www1.folha.uol.com.br/minhahistoria/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://classificados1.folha.com.br/empregos/
http://classificados.folha.com.br/imoveis/
http://classificados.folha.com.br/negocios/
http://classificados.folha.com.br/veiculos/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/acidadeesua/
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/envie_sua_noticia.shtml
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/semanadoleitor/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/agendafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/index-20140824.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/imoveis/index-20140824.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/carreiraseempregos/index-20140824.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/veiculos/index-20140828.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/guia/guia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/revista/saopaulo/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/serafina/
http://www1.uol.com.br/bibliot/arqfolha.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/
http://atendefolha.folha.com.br/
javascript:;
javascript:;
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140801.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140802.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140803.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140804.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140805.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140806.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140807.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140808.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140809.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140810.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140811.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140812.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140813.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140814.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140815.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140816.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140817.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140818.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140819.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140820.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140821.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140822.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140823.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140824.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140825.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140826.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140827.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140828.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140829.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140831.shtml
http://www.dodge.com.br/?utm_source=folhashop&utm_medium=cpc&utm_campaign=Folhashop
http://www.dodge.com.br/?utm_source=folhashop&utm_medium=cpc&utm_campaign=Folhashop
http://www.dodge.com.br/?utm_source=folhashop&utm_medium=cpc&utm_campaign=Folhashop
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/283956190;110883547;p
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/283956190;110883547;p
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/283956190;110883547;p
http://mfa.cv.predicta.net/mrm-ad/ad/url/?;c=2703;sc=1341;p=20;b=108844;
http://mfa.cv.predicta.net/mrm-ad/ad/url/?;c=2703;sc=1341;p=20;b=108844;
http://mfa.cv.predicta.net/mrm-ad/ad/url/?;c=2703;sc=1341;p=20;b=108844;
http://www.hotelfazendinhagreto.com.br/
http://www.hotelfazendinhagreto.com.br/
http://www.hotelfazendinhagreto.com.br/
http://ia.nspmotion.com/event/?cap=283734&c=4455&e=ADM_Click!1!1!1!!&r=[timestamp]
http://ia.nspmotion.com/event/?cap=283734&c=4455&e=ADM_Click!1!1!1!!&r=[timestamp]
http://ia.nspmotion.com/event/?cap=283734&c=4455&e=ADM_Click!1!1!1!!&r=[timestamp]
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/283992427;110931102;z
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/283992427;110931102;z
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/283992427;110931102;z
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:gps;creative:gps-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/gps.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:gps;creative:gps-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/gps.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:gps;creative:gps-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/gps.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:camera;creative:cam-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Fog%C3%A3o&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br//fogao.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&ps=false&topad=0&lout=90791,63289,262,95901,80886,96045,86132,86063,97647,80661,939,95746,85250,96127,96126,83972,97928,71041,96679,90933,96183,98200,64016,88338,90305,923,88375,97636,84760,93061,69733,68983,91235&preco=&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:1;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Fog%C3%A3o&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br//fogao.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&ps=false&topad=0&lout=90791,63289,262,95901,80886,96045,86132,86063,97647,80661,939,95746,85250,96127,96126,83972,97928,71041,96679,90933,96183,98200,64016,88338,90305,923,88375,97636,84760,93061,69733,68983,91235&preco=&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Notebook&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br//notebook.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&ps=false&topad=0&lout=90791,63289,262,95901,80886,96045,86132,86063,97647,80661,939,95746,85250,96127,96126,83972,97928,71041,96679,90933,96183,98200,64016,88338,90305,923,88375,97636,84760,93061,69733,68983,91235&preco=&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:2;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Notebook&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br//notebook.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&ps=false&topad=0&lout=90791,63289,262,95901,80886,96045,86132,86063,97647,80661,939,95746,85250,96127,96126,83972,97928,71041,96679,90933,96183,98200,64016,88338,90305,923,88375,97636,84760,93061,69733,68983,91235&preco=&nortrk=1
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&grp=skin:folha;src:14;size:29;chn:102;pos:3;thm:folha_box_top_ofertas;creative:Home+Theater&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/home-theater.html?q=&ord=popularidade&dir=asc&num=60&vitrine=oferta&noex=1&ps=false&pp=1&preco=de-0-ate-99999&nortrk=1


01/09/14 Folha de S.Paulo - Opinião - Derrotar o racismo - 30/08/2014

www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/183163-derrotar-o-racismo.shtml 3/3

ACESSE O APLICATIVO PARA TABLETS E SMARTPHONES

Copyright Folha de S.Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de

comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress (pesquisa@folhapress.com.br).

Sony a partir de

10X R$ 31,90.

http://app.folha.com/
mailto:pesquisa@folhapress.com.br
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:camera;creative:cam-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta
http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=7&nortrk=1&grp=src:14;size:18;chn:24;thm:camera;creative:cam-Slot_Especial&redir=http://folha.shopping.uol.com.br/camera-digital--sony.html?num=50&ord=preco&dir=asc&noex=1&lout=75410,75411,79206,79332,72291,76589&vitrine=oferta

