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MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
,ABC (UFABC)  no uso de suas atribuições e, considerando as deliberações ocorridas na II sessão ordinária

de 2022, realizada no dia 10 de maio de 2022, torna pública esta Moção de Preocupação ao Consórcio
Intermunicipal Grande ABC por considerar intoleráveis os números acerca da violência contra as pessoas
pretas e periféricas na Região do Grande ABC.

CONSIDERANDO os dados apresentados no Atlas da Violência/2021, produzido pelo IPEA
e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), e no Anuário Brasileiro de Segurança Pública/2021,
produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que evidenciam um aumento alarmante nos
dados da violência, social e de estado, contra a população preta: 81% das vítimas da violência policial
entre adolescentes de 15 a 19 anos são pretas; as pessoas pretas representam 62,7% dos policiais
assassinados e 78,9% das vítimas de intervenções policiais; foram 75,8% das vítimas de homicídio, 64,3%
das vítimas de latrocínio e 75,3% das vítimas de lesão corporal seguida de morte;

CONSIDERANDO que no ano de 2020 a cidade de São Bernardo foi a terceira do Estado de
São Paulo com o maior número absoluto de mortes decorrentes de intervenção policial, com o registro
de 26 ocorrências. O dado representou 3,1 mortes a cada 100 mil habitantes. Já Santo André ocupou a
sétima posição, com 18 ocorrências e 2,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Os dados foram retirados do
Anuário Brasileiro de Segurança Pública/2021, último relatório elaborado pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública. A entidade é responsável por organizar um ranking das 50 cidades do Brasil com o
maior número absoluto de casos de violência policial; e

CONSIDERANDO a necessidade de uma mudança de cultura onde o combate ao racismo
estrutural seja o foco das instituições, especialmente da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Civil
Metropolitana, por serem o braço armado do Estado responsável pela salvaguarda das pessoas não
sendo admissível qualquer ação em contrário.

O ConsUni manifesta preocupação aos membros do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC, imbuídos do papel de promotores e articuladores de ações e políticas comuns à Região do Grande
ABC, quanto às estratégias adotadas para o combate ao racismo estrutural na pasta da Segurança
Pública das sete cidades. Acredita-se que se faz necessário, na perspectiva de salvaguarda do povo
negro, pobre e periférico, a adoção de novas ações de enfrentando às violações de direitos humanos a
serem praticadas por agentes do Estado (policiais civis, agentes da Guarda Civil Metropolitana e policiais
militares) visando a reduzir os índices de violência contra esta população, de maneira uniforme e
exemplar, em toda a Região do Grande ABC.
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