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MOÇÃO

MOÇÃO DE REPÚDIO- CASO DE RACISMO-RÁDIO GRENAL

 

Nosso mandato vem por meio desta moção repudiar todo e qualquer tipo de racismo. Não podemos nos calar
após o episódio lastimável ocorrido no jogo de ontem apartir de comentários infelizes que o senhor Haroldo de
Souza fez de cunho racista, desrespeitando tudo o que nós defendemos com base na constituição federal e
demais Leis Brasileiras. Temos mais que obrigação, temos o dever de combater crimes como de racismo. 

 É inadmissível que estas ações e gestos de cunho racista ainda aconteçam. Parece que quanto mais se fala ,mais
acontecem.

O comentarista Haroldo de Souza hoje no jogo entre Grêmio e Santos chamou o jogador Lucas Braga de
crioulinho, cidadão de cor, mas disse ser normal, normalizando o racismo.

Não é um narrador mas é uma insistência em desconstruir uma luta, um movimento.

Estas ações vem cutucar com vara curta para que haja uma revolta , um revide, porém na verdade o que acontece
é uma reflexão inteligente e numa insistência em flagra os racistas e denunciar, porque é inadmissível aceitar
esta estrutura racista, esta desconstrução de uma luta longa.

Não podemos compactuar esta indiferença desrespeitosa, o jogador é negro sim e tem nome, e é assim que ele
deve ser chamado.

Racistas não Passarão!

Vereador Leonel Radde.

PT- Partido dos Trabalhadores.

Porto Alegre 04 de Fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador, em 04/02/2021, às 07:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0204311 e o código CRC 2858CAE0.
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