NOTA DE REPÚDIO
Com muito pesar, manifestamos nosso repúdio aos crimes de ódio cometidos contra
três jovens músicos bolivianos da banda ‘Súper Explosión’ em pleno fim de tarde de
domingo último (18/08/2019) na cidade de São Paulo que resultaram no assassinato de dois
deles, Santiago Rodrigues e Roger Lipa Chambi – e ferimento de um terceiro que felizmente
encontra-se fora de perigo.
Obviamente estamos bastante preocupadas com essas demonstrações de violência
xenofóbica, muito provavelmente incentivadas por ações recentes do Estado brasileiro,
como a portaria 666, a proposta de emenda ao projeto de lei 1928/2019 do Senado Federal
e as recentes expulsões de refugiados, as quais visam ampliar o controle migratório, por
meio de uma ótica de criminalização das pessoas em mobilidade.
Enxergamos que esta tragédia é resultado desse inadvertido incitamento ao ódio e
preconceito, dois artistas jovens que após seu rotineiro ensaio de domingo realizado no
espaço público próximo a uma escola dentro de um bairro com expressiva presença e
contribuição de trabalhadores migrantes, conversavam sem fazer mal a ninguém usufruindo
de seu merecido horário de lazer perderam suas vidas claramente pelo simples fato de
existirem.
Não podemos deixar esses crimes impunes, nos solidarizamos com os familiares e
com nossas comunidades imigrantes, refugiadas e apátridas que sentem de perto o medo,
porém demandamos firmemente investigação e apuração do ocorrido e prisão dos
assassinos.
Assinámos,
Pela Frente de Mulheres Imigrantes e Refugiadas:
- Coletivo Sí,Yo Puedo
- Colectivo Feminista de Argentinxs em São Paulo
- Equipe de Base Warmis - Convergência das Culturas
- Rede de Mulheres Imigrantes Lésbicas e Bissexuais

Outras instituições assinantes:
- África do Coração
- Associação de Residentes Bolivianos - ADRB
- CEMIR centro da mulher imigrante e refugiada
- Centro de Apoio e Pastoral do Migrante - CAMI
- Centro de Estudos de Migrações Internacionais, IFCH/ UNICAMP - CEMI
- Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (Bolívia)
- Coletivo Escutando a Cidade
- Coletivo Visto Permanente
- Comitê de Migrações e Deslocamentos - Associação Brasileira de Antropologia ABA
- Conselho Nacional de Igrejas Cristas - CONIC
- FICAS
- Fórum Ecumênico ACT-Brasil
- Fórum Internacional Fontié ki Kwaze - Fronteiras Cruzadas
- Igreja Metodista na Luz
- Lakitas Sinchi Warmis
- Marcha Mundial das Mulheres
- Movimento Humanista Internacional
- Nuo-ÓperaLaboratorio
- Pastoral da Juventude da Arquidiocese de São Paulo
- Periodismo Comunitario Ahora (Bolívia)
- Presença da América Latina - PAL
- ProMigra
- REUNI no Brasil
- Sarau das Américas
- Sindicato de Empregadas Domésticas
- Sindicato dos Advogados de São Paulo
- UNEAFRO
Autoridades assinantes:
- Juliana Cardoso, vereadora PT SP
- Bancada Ativista - SP

