ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS – CEDH-RS

MOÇÃO DE REPÚDIO E PESAR
AO ASSASSINATO DO SR. JOÃO ALBERTO SILVEIRA DE FREITAS
NA NOITE DE 19 DE NOVEMBRO, VÉSPERA DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
O Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul (CEDH-RS) vem, por
meio desta moção, manifestar seu repúdio e pesar devido ao assassinato do Senhor JOÃO
ALBERTO SILVEIRA DE FREITAS, ocorrida no supermercado Carrefour, na Zona Norte
de Porto Alegre.
O crime, resultado da ação violenta e desmedida de seguranças do estabelecimento
comercial, ceifou mais uma vida negra no Brasil. Desta vez um homem de 40 anos, marido de
Milena, morador da Vila Farrapos, tamboreiro em um centro de Umbanda, torcedor do São
José, querido por sua comunidade e que teve a vida interrompida em mais um ato racista.
Marcante, igualmente, neste episódio trágico é o fato do assassinato ocorrer às vésperas
da celebração do Dia da Consciência Negra. O dia 20 de novembro marca, justamente, o
assassinato de lideranças quilombolas, no ano de 1695, no Quilombo dos Palmares. De lá pra
cá a resistência do povo negro por direitos de igualdade e no combate ao racismo tem feito
milhares de vítmas no Brasil, as quais devem ser sempre lembradas como sementes da luta
antirracistaista
Nossos marcos legais, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o país
é signatário, devem ser imediatamente respeitados pelas autoridades públicas e pela
sociedade. Mais do que isso. Precisamos avançar em novos instrumentos normativos e em
políticas públicas antirracistas para dar fim ao genocídio do povo negro.
O Conselho Estadual de Direitos Humanos, neste Dia da Consciência Negra, requer que
as autoridades competentes realizem todas as investigações necessárias à responsabilização
dos envolvidos neste crime. Ainda, clama à sociedade que tomemos todos responsabilidade
pelo fim do racismo estrutural. Permanecemos vigilantes para que situações como esta não
voltem a acontecer.
Enquanto houver racismo não haverá Direitos Humanos.
Vidas negras importam!

Porto Alegre, 20 de novembro de 2020,
Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
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