PASTORAL DO MENOR

ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO
A serviço da vida de crianças e adolescentes
“Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos
menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes!” (MT 25, 31-40)

NOTA DE REPÚDIO CONTRA VIOLÊNCIA
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A Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo, que atua na defesa da vida da criança e do
adolescente, vem a público manifestar seu repúdio diante do brutal assassinato de um
adolescente na Zona Leste da cidade de São Paulo.
A sociedade, ainda chocada com morte de João Pedro de apenas 14 anos, no último dia 18 de
maio, em ação policial, quando brincava na casa de amigos no Rio de Janeiro, foi novamente
surpreendida no dia 21 de maio com a notícia da execução do adolescente, Juan Oliveira
Ferreira, 16 anos, morador do Jardim Elba, que tem seus sonhos interrompidos. A história se
repete! Pobres, negros, moradores das periferias da cidade, vítimas do genocídio que impera na
periferia, tendo como principal alvo, a cor da pele a melanina.
Choca ainda mais, o fato de ter sido executado em sua casa, por um policial, na frente de sua
mãe e dos irmãos, e que o socorro não tenha sido prestado, mesmo tendo a mãe implorado pela
vida de seu filho, o qual morreu em seus braços sem nenhum atendimento.
Repudiamos toda forma de violência: física, sexual, psicológica, econômica e social, em
particular contra os grupos mais desprovidos e vulneráveis como as crianças e os adolescentes,
e principalmente quando causada por aqueles que deveriam assegurar a proteção de suas vidas.
Igualmente, repudiamos forças de repressão do Estado na sua versão punitiva que violam os
direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal de 1988. Infelizmente, nas periferias,
onde as políticas públicas são insatisfatórias, verifica-se o excesso do uso da força de repressão
e da violência letal.
O fato é um indicador da urgente necessidade do Estado avançar na consecução de uma política
de segurança humanizada e integrada com a oferta de serviços e equipamentos públicos, que
assegurem condições dignas de vida aos que se encontram em maior vulnerabilidade na
sociedade, sobretudo às crianças e aos jovens.
Este avanço é imprescindível para a edificação de uma sociedade sem ocorrências que
cooperam ainda mais para o declínio da confiança nas instituições a serviço das pessoas, e
potencializam os embates desagregadores e destrutivos. Espera-se que este compromisso
norteie todo governo.
Esperamos que o fato seja rapidamente elucidado e os culpados punidos com celeridade. Este
manifesto de repúdio quer deixar claro que acompanharemos o processo.
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Queremos nos solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos, ainda tão jovens
vitimados por lamentáveis episódios de tamanha desumanidade.
Que Deus lhes dê o consolo.
São Paulo, junho de 2020
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Sueli Camargo
Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo
OAB-SP 188.315 - Cel.9.9824-6762

Dom Luiz Carlos Dias
Bispo Auxiliar de São Paulo
Vigário Episcopal da Região Belém

Apoiam essa nota:
Dr. Eduardo Dias - Procurador de Justiça Cível e Professor da PUC/SP
Edson José Mineiro - Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cidade Tiradentes
Fábio Rodrigues de Jesus - Membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do
Brasil
Fernando Antonio dos Santos Junior - CMDCA/SP - Sociedade Civil
Juliana Cardoso Vereadora na Cidade de São Paulo e Educadora Social
Marcelo Nascimento - Associação Paulistana de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares
Monica Seixas Deputada Estadual
Sâmia Bomfim Deputada Federal
Carolina Magnani Hiromoto - Professora de Direito da Criança e Adolescente da PUCSP e Coord. do
Escritório Modelo da PUC- Dom Paulo Evaristo Arns
Ação Comunitária Senhor Santo Cristo
Associação Civil Gaudium Et Spes - AGES
Caritas Arquidiocesana de São Paulo
CEDECA - Sapopemba
CEDECA - Sé
Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo;
Pastoral da Educação do Regional Sul1 da CNBB.
Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo;
Coletivo Direito Pra Quem?
Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo - CLASP
Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo - FMDDCASP
Fórum Regional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Mateus - Eugídio Alves
Carvalho Coordenador
Fórum Regional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sapopemba – Tecendo a Rede
Fórum Regional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Sé - FRDCA SÉ
Fundação Projeto Travessia
Pastoral da Criança da Arquidiocese de São Paulo
Pastoral da Educação do Regional Sul1 da CNBB
Pastoral do Menor Região Episcopal Belém
Pastoral do Menor Região Episcopal Brasilândia
Pastoral do Menor Região Episcopal Lapa
Pastoral do Menor Região Episcopal Santana
Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese de São Paulo
Pastoral dos Migrantes/ CEMIR
Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo
Pastoral Fé e Política do Regional Sul 1 - CNBB
Serviço Pastoral dos Migrantes – SPM
Sociedade Santos Mártires
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