
 JUIZ DE FORA CONTRA A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

O Dia de Combate à Intolerância Religiosa no Brasil foi instituído pela Lei Federal de número
11.635, em dezembro de 2007, durante o governo Lula, com celebração anual no dia 21 de janeiro.
Nesta ocasião uma série de atividades convidam a sociedade e o poder público a refletir  sobre as
diferentes formas de violência por motivação religiosa e busca mobilizar a sociedade no sentido de sua
superação.

A forte presença das religiões na sociedade e cultura brasileira remonta a sua colonização e a
despeito da existência de religiões cristãs majoritárias, a pluralidade religiosa é uma das características
marcantes de nossa sociedade.  Cabe,  pois,  ao Estado Laico no Brasil  com o apoio da sociedade,
promover  um  tratamento  igualitário  a  todas  as  religiões  (majoritárias  e  minoritárias)  e  garantir  a
liberdade  religiosa  e  liberdade  consciência,  incluindo  a  liberdade  de  não  se  possuir  religião.

As primeiras iniciativas públicas exitosas de combate a intolerância religiosa surgiram na Bahia
nos anos 2000 com o “Movimento contra a Intolerância Religiosa” criado para reagir a injúria e vilipêndio
que ocasionou a morte por infarto da Ialorixá Mãe Gilda que teve sua foto exposta na Folha Universal
com a legenda de “macumbeira”. Posteriormente, o dia de sua morte foi oficializado em Salvador, o “Dia
de  Combate  à  Intolerância  Religiosa”  por  iniciativa  de  projeto  na  Câmara  Municipal.

Com a instituição em 2007 do “Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa” eclodiram
no  país  várias  iniciativas  organizadas  contra  o  preconceito  e  a  discriminação  religiosa.  Dentre  os
exemplos mais significativos: a formação da “Comissão de Combate a Intolerância Religiosa” (CCIR)
criada  em  2008  no  Rio  de  Janeiro,  como  resposta  à  expulsão  por  traficantes,  que  se  diziam
evangélicos, de religiosos afro-brasileiros no morro do Dendê, Ilha do Governador. Funcionando como
uma organização da resistência a atos abusivos e criminosos de perseguição religiosa, a Comissão
passou a organizar as “Caminhadas contra a intolerância religiosa”, eventos que reúnem, na praia de
Copacabana,  lideranças  das  mais  diversas  religiões,  adeptos  e  simpatizantes.  Ela  já  encaminhou
demandas ao poder público como: a criação de um Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa
e  a  criação  de  uma  delegacia  especializada  em  crimes  étnicos  e  raciais.  

Em Juiz de Fora, por iniciativa da atual gestão da Prefeitura, foi criada por decreto municipal
14.330 em 17/02/2021 o “Comitê Municipal de Respeito à Diversidade Religiosa”, alocado na Secretaria
Especial  de  Direitos  Humanos  da  Prefeitura.  O  Comitê  se  constitui  como  órgão  consultor  para
formulação de políticas públicas no sentido de estimular a liberdade religiosa e o fim de discriminações
contra qualquer religião na cidade. Em 20/07/2021, o Comitê foi empossado em ato com a presença da
prefeita Margarida Salomão, contando com membros da sociedade civil selecionados por sua dedicação
à causa da diversidade religiosa e do Estado Laico e por representantes das Secretarias da Prefeitura.

O Comitê já se posicionou em temas que implicam definições sobre as religiões na cidade, como
a orientação para que os abrigos emergenciais municipais aos atingidos pela onda de frio em 2021
tivessem caráter laico e não se permitisse neste ambiente, proselitismo religioso e como a nota de
repúdio  as  declarações  ofensivas  do  vereador  Ciro  Pereira  de  Belo  Horizonte  às  religiões  afro-
brasileiras. Atualmente, acaba de concluir seu Regimento Interno e está se dedicando a elaboração de
uma  proposta  de  Plano  Municipal  de  defesa  da  diversidade  religiosa  em  Juiz  de  Fora.

Neste dia 21 de janeiro de 2022, além desta nota pública em que expressa sua posição contra
qualquer manifestação de discriminação por motivos religiosos na nossa cidade, o Comitê promoverá
no site da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, um debate público com membros de religiões da cidade
e estudiosos do tema da intolerância religiosa.

Concluímos conclamando aos cidadãos juiz-foranos a se unirem no respeito e atitude de paz
para com todas as religiões praticadas na cidade.

Juiz de Fora, 21 de janeiro de 2022
Comissão de Defesa da Diversidade Religiosa de Juiz de Fora
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