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NOTA DE REPÚDIO 

 

Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados,   

Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

 

O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais - CONEPIR criado pela 

Lei n.º 18.251, de 7 de julho de 2009, regulamentado pelo Decreto n.º 45.156 de 26 de Agosto de 2009, vem 

por meio desta manifestar com veemência o nosso repúdio em relação ao ataques sofridos pela Deputada 

Andréia de Jesus por parte de parlamentares da Assembleia Legislativa no último dia 09 de junho 2021.  

 

Consideramos os ataques proferidos contra a Deputada violentos e misóginos, com a tentativa de 

silenciamento de uma temática de extrema importância e de necessidade histórica que é o genocídio da 

juventude e da população negra no país.  

 

Não é nenhuma novidade que em nosso país o racismo age de todas as formas contra a população negra, seja 

no viés individual, no institucional ou estrutural, e sabe-se com clareza que a juventude negra e periférica é 

alvo de uma perseguição histórica e que se tornaram alvos de execução, por meio de uma necropolítica, que 

tem avançado no Brasil nos últimos anos de uma forma não mais velada.  

 

É notório que há o uso de espaços e da máquina pública como meio de acessar interesses que estão fora da 

realidade democrática, e que ataques como estes, sofridos pela honrosa Deputada Andréia de Jesus, 

configuram um profundo desconhecimento do que é democracia, e configura como uma parte da sociedade 

que está atrelada ao racismo, sexismo e a misoginia.  

 

A Deputada Andréia de Jesus é mulher, preta, ex-empregada doméstica e advogada que contraia as estatísticas 

e o destino que o poder machista e racista determina para as mulheres pretas no Brasil. Os ataques proferidos 

só demonstram o quanto uma mulher preta é forte e que provoca uma mudança estrutural na sociedade, 

retirando as máscaras de pessoas que usam da democracia como lugar da violência, do abuso e do absurdo. 

 

Assim, em nome da juventude negra e das mulheres pretas comprometidas com a luta antirracista, antimachista 

e de diversas intolerâncias, o CONEPIR se posiciona frente aos ataques ocorridos contra a Deputada Andréia 
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de Jesus e se solidariza junto dela na luta por uma sociedade que seja de fato democrática e pelo direito de 

viver e existir.  

 

Parem de matar a juventude negra. 

 

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020. 

 

CONSELHO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CONEPIR 

 

 

 

 


