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Caros amigos,  
 
foi com grande consternação e raiva que soubemos do ataque policial ao 
acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio. Não ficamos menos 
indignados com o tom agressivo com que o governador de Minas Gerais, Romeu 
Zema, anunciou e defendeu esta ação obviamente ilegal. Fiquem certos de que 
colocaremos este escândalo na agenda política da Alemanha.  
 
O ataque a 450 famílias no Quilombo Campo Grande e seu iminente deslocamento 
em meio à pandemia do coronavírus, particularmente intensa no Brasil, é uma 
expressão do desprezo pela humanidade e a erosão do Estado de direito sob a 
liderança de Jair Bolsonaro no Brasil. Este governo deve aprender que sua 
agressão contra os membros mais fracos da sociedade e seu desrespeito ao Estado 
de direito não será isenta de consequências. Concordamos com o relator especial 
da ONU para o direito à moradia, Balakrishnan Rajagopal, que instou o governo 
brasileiro a que explicasse o despejo. Anteriormente, ele conclamara o governo 
que se abstivesse de despejos urbanos e rurais durante a crise do coronavírus.  
 
O descarado partidarismo e a defesa dos privilégios dos grandes latifundiários 
pela liderança bolsonariana já prejudicou maciçamente a imagem do país na 
Alemanha e na Europa. Portanto, acompanharemos de perto os acontecimentos no 
Quilombo Campo Grande e abordaremos a questão no Parlamento alemão.  
 
A expulsão de famílias sem-terra, a queima de campos e a demolição da Escola 
Eduardo Galeano em Quilombo Campo Grande confirmam mais uma vez a 
afirmação do patrono da escola: “Se a terra é santa, mesmo que a lei não o diga, 
não são também santos aqueles que a defendem?”.  
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Neste sentido, asseguramos a vocês a nossa solidariedade.    
  

      
 

    Heike Hänsel       Gregor Gysi  
Membro da Comissão dos Assuntos Externos  Membro da Comissão dos Assuntos Externos 

 

       
             Kathrin Vogler          Andrej Hunko 
Membro da Comissão dos Assuntos Externos  Membro da Comissão dos Assuntos Externos 
 
 

     
 

Helin-Evrim Sommer      Eva-Maria Schreiber  
Membro Comissão Cooperação e Desenvolvimento    Membro Comissão Cooperação e Desenvolvimento 
 
   

     
 
 Alexander Ulrich       Zaklin Nastic 

Membro da Comissão de Economia e Energia              Membro da Comissão dos Direitos Humanos  

 

 
 
Michel Brandt 
Membro da Comissão dos Direitos Humanos 
 

mailto:heike.haensel@bundestag.de
mailto:gregor.gysi@bundestag.de
mailto:kathrin.vogler@bundestag.de
mailto:zaklin.nastic@bundestag.de
mailto:andrej.hunko@bundestag.de
mailto:alexander.ulrich@bundestag.de
mailto:michel.brandt@bundestag.de

