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NOTA DE REPÚDIO 

 
A Prefeitura Municipal de Capitão Enéas, por sua Procuradoria Jurídica e Assessoria de 

Comunicação, vem a público manifestar o seu absoluto REPÚDIO às manifestações 

injuriosas, de cunho racista, proferidas pelo autointitulado “jornalista” janaubense Pablo 

Henrique Dantas Freitas, conhecido popularmente como “Pablo de Mello”, contra servidores 

públicos e cidadãos eneapolitanos. 

 

Como é de conhecimento público, dito “jornalista” esteve envolvido em polêmicas 

relacionadas à extorsão de agentes públicos municipais, o que foi alvo inclusive de nota 

pública da Associação de Profissionais da Imprensa Mineira – APIM, que relatou a exigência 

de expressivo valor em dinheiro para que não divulgasse notícias negativas com relação a 

Secretários Municipais, Prefeitos e agentes políticos da região. 

 

Não bastasse o descrédito do qual goza, até por parte dos demais profissionais de imprensa, 

tendo em vista os meios antiéticos dos quais utiliza para praticar o seu “jornalismo”, o dito 

profissional vem agora atacar servidores públicos municipais e o povo de Capitão Enéas, com 

manifestações de caráter racista. 

 

A servidora municipal Kênia Beatriz – mulher, negra, Agente Comunitário de Saúde – tem 

prestado relevantes serviços à comunidade eneapolitana, e foi alvo direto das manifestações 

odiosas, insensíveis e racistas do “jornalista” Pablo de Mello que afirmou que a servidora 

carregaria no sangue o estilo de “serviçal da Casa Grande”, uma clara alusão aos negros que 

eram mantidos em regime de escravidão, algo totalmente descabido e inaceitável. 

 

Este episódio se soma aos ataques dos intitulados “jornaizinhos”, de autoria anônima, que 

constantemente têm atacado a honra de funcionários públicos e moradores do município, 

extrapolando os limites impostos pela Constituição Federal que, ao passo que garante 

liberdade de expressão, impõe o dever de punir quaisquer manifestações discriminatórias, 

que atentem contra os direitos e liberdades fundamentais, como nestes casos.  

 

Assim, a Prefeitura de Capitão Enéas se solidariza com a servidora Kênia Beatriz e com todos 

os servidores e cidadãos eneapolitanos que têm sofrido com ataques de ódio nas mídias 

sociais, desejando que a Justiça possa apurar e punir os responsáveis pelas citadas 

manifestações discriminatórias. 

 

Capitão Enéas, 21 de outubro de 2021. 
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