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DIREITOS HUMANOS DE MINAS GERAIS 

 

 

 

NOTA DE REPÚDIO 
 

 

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais vem 

expressar publicamente seu mais veemente repúdio à postura de deputados mineiros que, 

sistematicamente, têm atacado a deputada Andrea de Jesus, integrante deste Conselho 

(representando a Assembleia Legislativa de Minas). 

 

Em sessão plenária da ALMG realizada nessa quarta, dia 10/06, a deputada Andrea de 

Jesus, que conhece profundamente a vida da juventude negra periférica, solicitou um 

minuto de silêncio em homenagem a Kathlen Romeu, mais uma jovem negra 

barbaramente assassinada no Complexo do Lins, no Rio de Janeiro, durante uma operação 

policial. Na sequência, deputados que ostensivamente defendem um modelo de segurança 

pública baseado na violência seletiva agrediram verbalmente a deputada, inclusive com 

ataques sexistas. 

 

Essa agressão se soma a outros casos de violência política, sexista e racial atingindo 

parlamentares (mulheres, LGBTQI+ e negras) noticiados em nosso Estado e 

acompanhados por este Conselho. Inclusive, audiência pública na Comissão de Direitos 

Humanos da ALMG já tratou do fato. Espera-se dos órgãos competentes a apuração e 

providências. 

 

Este Conselho solidariza-se com a deputada Andrea de Jesus e com todas as vítimas da 

violência estatal. E reafirma: numa sociedade democrática as instituições de segurança 

pública só se legitimam quando cumprem seu papel constitucional de defesa e proteção à 

vida (independentemente de quaisquer condicionalidades). 

 

O uso politiqueiro das instituições policiais para fins escusos por políticos no Brasil 

contemporâneo tem apontado para um enorme risco ao pouco de democracia que ainda 

resta neste país. Portanto, este Conselho clama à sociedade mineira à vigilância nesses 

momentos sombrios nos quais os discursos de ódio, vingança e rancor são utilizados para 

a manipulação de mentes e corações. 

 

Belo Horizonte, aos 10 de junho de 2021. 
 

 

Robson Sávio Reis Souza 
Presidente do Conselho Estadual de Defesa 

dos Direitos Humanos de Minas Gerais 
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