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TRÊS MORADORES DE BETIM SÃO VÍTIMAS INJÚRIA RACIAL MENOS DE 15 DIAS 

Denúncia é a melhor arma para coibir crime; município investe em políticas públicas para incluir 

a população negra 

Quando saiu de casa para trabalhar, Clodoaldo Aparecido Cunha, 39, que há 13 anos é taxista em 

Betim, não imaginava que seria ofendido com palavras depreciativas por causa da sua cor de pele. 

Sem concordar com o valor de uma corrida, um idoso de 61 anos teria discutido com ele, chamou 

a polícia, e, ao apontar o texista aos militares, teria cometido um crime de injúria racial contra o 

trabalhador. Depois de chamá-lo de “preto” e “crioulo” na frente da polícia, o idoso foi preso em 

flagrante e teve que pagar fiança para ser liberado.  

Na semana em que é celebrado o Dia da Consciência Negra, ao menos três betinenses foram 

vítimas de injúria racial e denunciaram os crimes à polícia nos últimos 15 dias. Segundo o 

presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Carlos Alberto dos Santos, 

esses são apenas alguns dos vários crimes do tipo que ocorrem todos os dias em Betim, cidade em 

que 65,9% da população se declara negra ou parda. 

“Há muito preconceito contra essas pessoas no dia a dia, entretanto, os números oficiais sobre os 

crimes estão subnotificados. Muitas pessoas não denunciam por não serem bem acolhidas na hora 

de buscar os órgãos competentes", explicou.  

Para se ter uma ideia, de 2017 até setembro deste ano, foram registrados no município somente 

13 crimes resultantes de preconceito de raça, cor ou injúria racial. “Essa não foi a primeira vez que 

fui ofendido desta forma. Por isso, acho importante denunciar. Se não fizermos isso, as ofensas 

viram moda. As pessoas precisam aprender a respeitar as outras”, disse o taxista. 

Pessoas vítimas de preconceito e que acreditam que a motivação tenha sido em virtude da cor de 

sua pele podem solicitar ao policial, durante o preenchimento da ocorrência, que se registre como 

preconceito de raça, cor ou etnia a causa presumida do fato.  

A pena prevista para os crimes de racismo é a reclusão de um a três anos e multa, além de ser 

inafiançável. Já para os crimes caracterizados como injúria racial, a pena é detenção de um a seis 

meses ou multa e pagamento de fiança. 

Clássico 

Dois irmãos também foram acusados de terem praticado injúria racial contra um segurança de 

Betim, no jogo entre Atlético e Cruzeiro, no dia 10.  

Ofensas em festa 
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Também nesta semana, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-

UTE/MG) publicou uma nota denunciando mais um caso de injúria racial. 

Segundo o sindicato, na quarta (20), durante a realização da XI Kizomba Festa da Igualdade Racial, 

pela Associação Betim Cor Brasil, um veículo passou no evento, que ocorria na praça Tiradentes, e 

insultou os participantes, com dizeres agressivos como “preto é tudo ladrão, tudo igual”. 

Na nota, o sindicato disse que “repudia, veementemente, essa atitude violenta, racista, retrógrada 

e que demonstra os tempos de ódio que o país vive no cotidiano e na institucionalidade”. 

Luta 

Para tentar coibir o preconceito racial e oferecer suporte a essas pessoas, o município tem 

promovido ações de inclusão de negros e pardos. Para isso, foi criada, pela primeira vez na cidade, 

a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, e também um fundo para captação de recursos 

para realizar ações afirmativas de propagação da igualdade.  

“A missão do conselho, hoje, é atuar para implementar na cidade políticas de promoção de 

igualdade racial. Mas também trabalhamos para promover a autoestima desta população, 

principalmente, a que vive na periferia. Ações como o concurso Beleza Negra e os prêmios 

Camélia e Machado de Assis evidenciam essa luta”, finalizou Carlos Alberto. 

 


