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As imagens chocantes de um menino de apenas 17 
anos, chicoteado e amordaçado, viralizaram nas últimas 
semanas de norte a sul. Necessitou-se apenas de 40 
segundos para nos remeter aos tempos de escravidão. 
Embora tenha sido abolida oficialmente em 1888 no 
Brasil, o vídeo ultrajante nos enviou ao retrocesso de 
mais de um século atrás. Ele expõe um adolescente 
negro totalmente despido e aterrorizado, levando chi-
cotadas e ouvindo ameaças daqueles que se intitulam 
justiceiros. É um retrato dos próprios que anseiam fazer 
justiça “com as mãos”. As imagens não só revelam gri-
tos e agressões, mas denotam um Brasil que celebra e 
vangloria “heróis” trajados de preconceito e crueldade, 
aprisionando meninos – em sua maioria negros – fur-
tando, pasmem, barras de chocolates. 

A cena de extrema violência transmitida na TV, e 
que ganhou repercussão internacional, não é raridade 
para uma sociedade acostumada com requintes de 
tortura, embora postas sob bandeiras brancas. Signifi-
ca que garotos negros sendo torturados no Brasil são 
comuns e que essa ideia de 
fazer justiça com as pró-
prias mãos está enraizada. 
Lamentavelmente, a época 
de escravatura parece não 
ter acabado, sendo evidente 
em dados e pesquisas que 
apontam o Brasil como um 
dos países mais violentos 
para a população negra. 
Essa realidade fez o país 
ser notificado em 2018 pela 
Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, da 
Organização dos Estados 
Americanos (OEA). O principal perfil é ser homem, 
jovem e solteiro. Ser negro é um aumentativo estúpido 
para preconceituosos.

Lembra-se do menino de 15 anos, amarrado a um 
poste, espancado por um grupo justiceiro e que teve 
um pedaço de sua orelha arrancada? Ou do adolescente 
que foi agredido até a morte, pois o acusavam de estu-
pro? Eram adolescentes negros que sentiram na pele 
a realidade da tortura. E isso acontece em todo o país, 
até mesmo no nosso Vale do Rio Pardo. Os justiceiros 
adotam práticas que vieram dos dias de escravidão e 
satisfazem seus desejos de contrariedade aos direitos 
humanos. “Estou fazendo isso para não ter que te ma-
tar”, disse um dos agressores do menino que tentara 
furtar chocolates, reforçando a brecha que a sociedade 
dá à essa “justiça”. Mas se o significado de justiça é estar 
em conformidade com o que é direito, então a tortura 
e crueldade são corretas?

Entenda que o jovem é mais uma vítima do respaldo 
de barbárie, numericamente, o terceiro maltratado pelos 
mesmos agressores. “Aplaudir” os justiceiros é senten-
ciar a morte, não apenas de crianças e adolescentes, 
mas sim, de um país que exprime a banalidade do mal, 
a violência gratuita e a crueldade insana. Muito mais do 
que remeter aos tempos de escravidão, a sociedade es-
creve o presente de forma repressiva e injusta. Se o mal 
se origina a partir das faculdades racionais que fazem 
do homem livre, deveria então o jovem chicoteado estar 
preso e amordaçado? Ou os agressores impiedosos 
soltos clamando por justiça? Esta última questão, revela, 
categoricamente, o país da tortura.
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TRANSPORTE EM SANTA CRUZ

Para manter preço da passagem em 
2020, estudo sugere redução da frota

A redução do número de 
usuários do transporte cole-
tivo em Santa Cruz do Sul 
preocupa e pode aumentar o 
valor da passagem em 2020. 
Para tentar impedir que isso 
aconteça e manter o preço de 
R$ 4,25, a Prefeitura pretende 
reduzir a frota de veículos. 
A ideia - pensada através 
de estudo contratado - foi 
encaminhada à Agência Re-
guladora de Serviços Públicos 
Delegados de Santa Cruz do 
Sul (Agerst).

Conforme o secretário de 
Transportes e Serviços Urba-
nos, Gerson Vargas, seriam 

10 ônibus a menos nas ruas 
no ano que vem, a fim de 
garantir o mesmo valor da 
passagem ou, dependendo do 
cálculo, até mesmo reduzir o 
custo da comunidade com o 
transporte urbano. 

O documento do estudo 
- realizado pela empresa 
Procidades Consultoria em 
Planejamento Urbano - apon-
ta a diminuição da frota como 
solução para a queda do nú-
mero de usuários, facilmen-
te identificada em diversas 
linhas. Segundo o texto, a 
situação é uma tendência 
nacional e exige uma remo-
delação do projeto. Foram 
constatadas, durante o diag-
nóstico, pessoas em pé em 

apenas 7,5% das viagens, sem 
superlotações. Os conjuntos 
que partem dos bairros Ar-
roio Grande e Esmeralda são 
os que mais exigem demanda.

Com a análise, foi iden-
tificada a possibilidade da 
redução da frota, o que não 
significa diminuição do nú-
mero de linhas e horários 
no município. A proposta já 
está em análise na Agerst. 
De acordo com o presidente 
Auro Schilling, a revisão 
tarifária está sendo feita. En-
tretanto, não há previsão de 
entrega da demanda. “Pre-
cisamos recalcular diversos 
pontos e isso, muitas vezes, 
envolve alterações de contra-
to”, destaca.
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