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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

MOÇÃO

 

A vereadora que subscreve, nos termos dos artigos 87, inciso VII, e 95, ambos do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Porto Alegre, solicita, após ouvido o Plenário desta Casa, envio da MOÇÃO DE
SOLIDARIEDADE ao escritor JEFERSON TENÓRIO, em seu apoio e em repúdio às ameaças de morte
que sofreu após confirmar palestra em escola em Salvador (BA).

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

 “Nas ameaças anônimas diziam que se eu fosse na escola eu teria ‘meu CPF cancelado” e que “teria de
fugir do País para não ser metralhado”...

 

Jeferson Tenório, professor e premiado escritor, denunciou que nos dias 16 de 22 março de 2022 foi
ví�ma de ameaças através das redes sociais. As in�midações começaram após a confirmação de seu
nome para par�cipar de uma a�vidade em uma escola na cidade de Salvador (BA).

 

 Tenório é um dos maiores nomes da literatura brasileira atual e uma figura fundamental nas reflexões
sobre o racismo que estrutura o nosso país. Uma voz necessária na denúncia dos ataques que o povo
preto sofre historicamente no Brasil.

 

Nesse contexto, não há como deixar de sinalizar que as violências sofridas pelo escritor  Jeferson Tenório
estão marcadas pela discriminação e pelo racismo, sendo que Tenório merece toda a nossa solidariedade
em questões que a�ngem tão profundamente a subje�vidade de todos nós. Contudo, é preciso assinalar
que a violência contra uma figura pública negra com a relevância de Jeferson Tenório também vai além de
uma violência que a�nge a individualidade da ví�ma. Ataques nesse grau e com esses marcadores
atestam uma sociedade que estruturalmente tem em suas bases o racismo, e que quer a�ngir toda uma
cole�vidade negra.

 

Nessa complexidade social, é dever desta Câmara de vereadores deixar pública e oficialmente toda a
solidariedade, respeito e apoio a Jeferson Tenório. Da mesma forma, como agentes públicos, afiançamos
nosso absoluto repúdio às ameaças inaceitáveis que o escritor está sofrendo, assim como ra�ficamos a
luta contra o racismo e a intolerância.
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Assim, em apoio a Jeferson Tenório e em repúdio a toda a forma de violência racista é que
fundamentamos a presente moção de solidariedade, exigindo das autoridades competentes
posicionamento e rigorosa inves�gação dos crimes perpetrados contra o escritor.

 

 

KAREN SANTOS

 

 

https://www.cartacapital.com.br/cultura/escritor-jeferson-tenorio-recebe-ameacas-por-palestra-na-bahia-teria-
meu-cpf-cancelado/.

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 28/03/2022, às 15:39,
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 0359911 e o código CRC F7E36A19.
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