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Salvador, quarta-feira, 24 de março 2021

BAHIA

MP vai
elaborar plano
de combate ao
racismo
GRUPO DE TRABALHO “Não há como o Ministério Público efetivamente promover igualdade racial, promover uma justiça reparatória
para o povo negro baiano sem antes fazer o
dever de casa, olhar para dentro e enfrentar o
racismo institucional.” É o que defende a
promotora Lívia Vaz, reconhecida como uma
das 100 pessoas de descendência africana
mais influentes do mundo pelo Mipad. Por
isso, foi criado um Grupo de Trabalho (GT)
com a missão de elaborar um programa de
enfrentamento ao racismo nos quadros do
MP-BA. O projeto pioneiro foi instituído justamente no dia em que o Estatuto da Igualdade Racial completou 10 anos, em 20 de julho
de 2020, e será entregue à procuradora-geral
de Justiça, Norma Cavalcanti.
Quantas pessoas negras compõem o Mi-

Garcia: polícia
prende acusado
de cometer
assassinatos

|

Nós
sabemos
que as
instituições
públicas e
privadas no
Brasil não
refletem,
sequer
minimamente, a
diversidade
étnico-racial
da
população
brasileira
Lívia Vaz
Promotora

AÇÃO CONJUNTA Um homem
acusado de envolvimento
em assassinatos foi preso na
manhã de ontem, no bairro
do Garcia, em Salvador. O
criminoso integra uma quadrilha com atuação no Calabar e Roça da Sabina.
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o criminoso foi preso em ação
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nistério Público baiano, onde elas estão, de que maneira a instituição pode promover uma abertura para a diversidade étnico-racial, como um programa de combate ao racismo institucional
pode impactar na atuação
finalística do MP no combate
ao racismo e na promoção da
igualdade racial, entre outros questionamentos são os
alicerces para a construção
de propostas antirracistas a
serem implementadas pelo
GT no plano de ação, que está dividido em quatro eixos:
gestão, formação, estrutura
organizacional e recursos
humanos.
Fazem parte do GT promotores e promotoras de
Justiça, além de servidores e
servidoras e diversos órgãos
e entidades baianas.
A promotora Lívia explica
que a aposta está justamente
na ampla diversidade e pluralidade de visões na composição do grupo, promovendo, assim, o debate e

conscientização sobre a discriminação racial em suas
diversas formas.
“Nós sabemos que as instituições públicas e privadas
no Brasil não refletem, sequer minimamente, a diversidade étnico-racial da população brasileira. Isso não é
diferente no Sistema de Justiça, nem no Ministério Público brasileiro”, destaca ela.
Apesar da Bahia ser um
dos estados mais negros do
Brasil e Salvador ser conhecida como a cidade mais negra fora da África, essa negritude não está espelhada
nas instituições. Há pouca
representatividade, a população negra ainda enfrenta
muitas barreiras para alcançar os espaços de poder.
Para fazer denúncias de
racismo, injúria racial e intolerância religiosa, o cidadão pode entrar em contato
com o MP pelos telefones
3103 – 6437/ 6519/ 6409 ou
pelo e-mail gedis@mpba.mp.br.

conjunta de equipes da 7ª
Delegacia (Rio Vermelho) e
de policiais do Departamento de Homicídios e Proteção
à Pessoa (DHPP).
O homem tinha um mandado de prisão preventiva
por homicídio em aberto,
que foi cumprido na ação.
Ele foi encaminhado ao
DHPP.
Titular da 1ª Delegacia de

Homicídios (DH/Atlântico),
a delegada Núncia Zaira Pimentel explicou que o homicida foi interrogado e encaminhado para realizar o exame de corpo de delito.
“Agora ele está à disposição do Poder Judiciário”,
completou a delegada. A polícia não divulgou detalhes
dos crimes praticados pelo
preso.
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Homem violenta
sobrinha de
12 anos; menina
engravidou
POR DOIS ANOS Em São João
da Vitória, na zona rural de
Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, um homem
de 33 anos foi preso ontem
por suspeita de estuprar e
engravidar a sobrinha de 12
anos. Em depoimento à polícia, a vítima informou que
era abusada pelo tio desde os
10 anos. A família desconfiou
da barriga e questionou a vítima, que relatou os abusos.
Na segunda (22), um homem
também foi preso sob suspeita de estuprar uma criança de 5 anos na zona rural de
Curaçá, no norte baiano. De
acordo com a delegada Tereza Jucélia Barbosa Araújo, ele
participava de uma confraternização na casa da criança
quando se desentendeu com
a mãe da vítima. Em seguida,
ele levou a menina para uma
adutora e praticou o estupro.
O crime foi em 8 de janeiro.

Em Conquista, a família
desconfiou da barriga
da vítima, que relatou
os abusos praticados
pelo próprio tio
TREMOR DE TERRA É
REGISTRADO EM
JAGUARARI
CENTRO-NORTE A terra voltou a tremer na Bahia. Desta
vez o fenômeno foi registrado na cidade de Jaguarari, no
centro-norte do estado, na
madrugada dessa segunda-feira (22).
De acordo com o Laboratório Sismológico (LabSis)
da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte
(UFRN), o tremor de terra
registrou 1,7 de magnitude.
Não há informações se o tremor foi sentido pelos moradores locais. O abalo mais
recente registrado na Bahia
ocorreu no sábado (20), no
município de Itagibá, no sudoeste do estado. A magnitude não foi informada.

FURTO
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pessoas foram detidas por
furtos a caixas eletrônicos,
na noite da segunda-feira
(22), após ação integrada
da Secretaria da
Segurança Pública com a
Polícia Federal. Os três
homens e as duas
mulheres foram pegos na
BR-116, próximo a Vitória
da Conquista.

