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CONSCIÊNCIA 
NEGRA

18ª Marcha de São Paulo une a luta 
antirracista à luta pelo impeachment. 

Amanhã, concentração às 12h, em 
frente ao Masp na Av. Paulista
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Criminalização de injúria
O projeto do senador Paulo 
Paim (PT-RS) que caracteriza 
injúria racial como racismo 
está em votação no Senado. A 
proposta alinha a legislação à 
jurisprudência do STF.

Ações afirmativas
O diretor executivo do CEERT 
disse que empresas devem 
adotar ações afirmativas para 
buscar a equidade racial. Ne-
gros são os mais afetados pelo 
desemprego.

Quilombolas na COP
Lideranças negras foram até 
a COP 26 para reivindicar 
a ressignificação da história 
quilombola. Foi a primeira 
vez que o racismo ambiental 
foi pautado na Conferência.

Racismo em SC
A Polícia Civil investiga a de-
núncia feita pela mãe de uma 
criança que teve suas tranças 
cortadas na sala de aula, em 
uma escola estadual, no come-
ço do mês.
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Notas e recadosEx-presidente da 
Fundação Palmares 

ressalta importância 
da entidade em live dos 

Metalúrgicos do ABC 

A Comissão de Igual-
dade Racial e Combate 
ao Racismo do Sindicato 
realizou, no último dia 11, 
uma live com Zulu Araújo, 
ex-presidente da Fundação 
Palmares, para debater a 
importância da entidade e 
o racismo no Brasil. 

Hoje a Fundação passa 
por um momento contur-
bado, sob o comando de 
Sérgio Camargo que vai 
contra as pautas do Mo-
vimento Negro. Mesmo 
diante disso, Zulu Araújo 
afirmou que a instituição 
segue sendo a representante 
desse segmento.

“A Fundação Palmares 
é legítima representante da 
vitória do movimento ne-
gro no século 20. Acredito 
que a existência da entidade 
é a maior vitória que a co-
munidade negra brasileira 
construiu. Não é à toa que 
estão tentando destruí-la, 
pois ela é a primeira insti-
tuição instalada dentro do 
aparelho do Estado brasilei-
ro com o objetivo de com-
bater o racismo, promover 
a igualdade, além de valo-
rizar, preservar e difundir 

as manifestações culturais 
de origem negra no Brasil”. 

Para Zulu, o racismo e a 
discriminação não são falta 
de desinformação, mas sim 
um projeto da elite brasilei-
ra. “Muita gente pensa que 
a discriminação e o racismo 
são frutos da ignorância, de 
pessoas mal informadas, e 
que, caso a gente as eduque, 
elas superarão essa dificul-
dade. No caso brasileiro, o 
racismo e a discriminação 
foram instalados, constru-
ídos e consolidados pela 
elite pensante, econômica, e 
pela elite política brasileira. 
Por isso que vivemos por 
quase 400 anos com um 
regime escravocrata”.

“Não é à toa que hoje 
temos uma coisa chamada 
racismo estrutural. Ele é 
estrutural porque regula 
todas as relações que você 
possa pensar dentro da 
sociedade brasileira. No 
mercado de trabalho, por 
exemplo, o racismo está 
presente, na área da saúde 
o racismo está presente, no 
plano educacional também 
é a mesma coisa”, completou 
Zulu.
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Segundo o dicionário Au-
rélio: “Consciência é um subs-
tantivo feminino que designa 
sentimento ou conhecimento 
que permite ao ser humano 
vivenciar, experimentar ou 
compreender aspectos ou a to-
talidade de seu mundo interior”.

O mês de novembro é o mês 
da “Consciência Negra”. É um 
momento de afirmação da nos-
sa cidadania, onde todos nós 
brasileiros precisamos parar, 
analisar, compreender, viven-

ciar os aspectos que formam 
a totalidade do nosso mundo 
interior chamado Brasil.

Precisamos ter Consciên-
cia de como nos formamos 
enquanto sociedade brasileira, 
Consciência das nossas “Raízes 
do Brasil”, da nossa forma-
ção como “Povo Brasileiro” e, 
também, do que permanece 
de opressão herdada da “Casa 
Grande e Senzala”.

Precisamos ter Consciência 
e Orgulho das nossas matrizes 

Afros que estão presentes nas 
nossas vestes, nos alimentos 
que comemos todos os dias, nas 
palavras e expressões que saem 
das nossas bocas, nos jeitos de 
sermos e de nos expressarmos.

Precisamos ter Consciência 
da nossa cultura, arte, música e 
arquitetura.

Precisamos deixar um 
pouco de lado a “Liga da 
Justiça” e seus heróis e passar 
a olhar um pouco mais para 
Zumbi dos Palmares, Saci e 

tantos outros e outras.
Quando assistimos aos 

clássicos do cinema brasileiro 
como “Xica da Silva”, “Luiz 
Gama” ou “Quanto vale ou é 
por quilo?”, nossa Consciência 
desperta para aquilo que preci-
samos mudar. A única forma de 
transformarmos a sociedade da 
qual fazermos parte é quando 
passamos a conhecê-la de for-
ma consciente. 

Precisamos ter mais Cons-
ciência!

CONSCIÊNCIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA CHESTERTON DO BRASIL EIRELI.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa CHESTERTON DO BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 

01.724.535/0001-78, com endereço na Avenida Moinho Fabrini, 1.235, Jardim Independência, São Bernardo do Campo, São Paulo, a participarem da Assembleia Específica, 
que será realizada no dia 23 (vinte e três) do mês de novembro de 2021 (terça-feira), às 09:30 horas. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empre-
sa, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metros entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem 
do dia será: a) Participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou aditamento; c) discussão e 
deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contemple os interesses 
dos trabalhadores, sindicalizados ou não, da empresa; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. São Bernardo do Campo, São Paulo, 18 de novembro de 
2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente”.
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Mais de 80 cidades do 
Brasil e do exterior já 

marcaram atos no 20 
de novembro. Este 
ano, movimento 

une a luta 
antirracista 
à luta pelo 

impeachment

18ª MARCHA DA 
CONSCIÊNCIA 

NEGRA DE SÃO 
PAULO COBRA 

DIREITOS SOCIAIS, 
FIM DO RACISMO 

E DESTE GOVERNO

“Estremos presentes 
mostrando todo 

nosso sentimento de 
urgente mudança”

A Marcha da Consciên-
cia Negra de São Paulo, que 
chega este ano à maioridade, 
tem como principal pauta o 
fim deste governo racista. A 
concentração começa às 12h, 
em frente ao Masp, na Avenida 
Paulista, com programação 
cultural às 15h e ato religioso 
dos povos de terreiros. A saída 
está marcada para às 16h, até as 
escadarias do Teatro Municipal, 
onde foi fundado o Movimento 
Negro Unificado, em 1978, sob 
o regime da ditadura militar.

Os Metalúrgicos do ABC es-
tarão presentes e chamam toda 
a população que está indignada 
como esse governo a participar.

“Vivemos um período 
sombrio, pra-

t i c amente 
todos os 

dias vemos a notícia de um 
negro assassinado ou agredido. 
Milhares de famílias em nosso 
país estão passando fome, em 
sua maioria são negras. Por 
sua vez, o governo não tem 
políticas públicas para mudar 
essa realidade, pelo contrário, 
incentiva o racismo. Por tudo 
isso que nos deixa indignados 
e revoltados, vamos nos unir e 
juntos participar da 18° Marcha 
da Consciência Negra na Pau-
lista”, chamou o coordenador da 
Comissão de Igualdade Racial 
e Combate ao Racismo do Sin-
dicato, Carlos Alberto Queiroz 
Rita, o Somália. 

“O Sindicato sempre foi pro-
tagonista na defesa do povo 
negro e dessa vez não será dife-
rente. Estaremos presentes mos-
trando todo nosso sentimento 

de urgente mudan-
ça”, completou. 

Atos por 
todo o Brasil

Além de São 
Paulo, mais de 80 
cidades do Brasil e 
do exterior também 
marcaram atos no 

feriado de 20 de novem-
bro. As mobilizações estão 
sendo organizadas pelos 

movimentos negros, 
populares e sindicais.

Cinquentenário da 
Consciência Negra 

O ano de 2021 tam-
bém marca o cinquen-
tenário da Consciência 
Negra no Brasil, que se 

tornou um dia nacional, cele-
brado no dia 20 de novembro, 
em homenagem a Zumbi dos 
Palmares, liderança quilom-
bola assassinada nesta data, 
em 1695.

Documento divulgado pela 
organização da Marcha aponta 
a política negacionista de Bol-
sonaro responsável pelas mais 
de 611 mil vítimas da Covid19, 
que foi ainda mais fatal entre 
negros e pobres. Além de criti-
car o discurso fundamentalista 
do governo. 

“A vida da população negra 
brasileira ficou mais ameaçada 
no governo Bolsonaro. O dis-
curso militarizado do governo 
Bolsonaro atinge diretamente 
a população negra, maior ví-
tima da violência policial e da 
ação dos grupos de extermínio, 
bases das milícias. O discurso 
fundamentalista pretensamen-
te religioso dos bolsonaristas 
reforça o racismo religioso 
que se expressa pelos ataques 
às tradições africanas”, diz o 
documento. 

“Acabar com o governo Bol-
sonaro é fundamental para frear 
o processo de genocídio inten-
sificado neste momento. E, ao 
lado disso, exigir programas de 
combate à miséria e racismo”, 
afirma o manifesto. 

“O Sindicato 
sempre foi 

protagonista 
na defesa do 
povo negro”

• Defesa da Renda Mínima, dos direitos traba-
lhistas, da aposentadoria e pelo fim da discrimi-
nação racial no trabalho; 

• Defesa da erradicação da pobreza, da fome e 
da miséria; 

• Por uma educação voltada para os interesses 
do povo negro, quilombola e de todos os opri-
midos - gratuita, laica, pública e de qualidade; 

• Defesa das cotas raciais e sociais nas universi-
dades e empresas públicas;

• Pelo direito à saúde integral e gratuita. Em 
defesa do SUS e seus avanços! Pela retomada e 
ampliação do programa nacional de saúde da 
população negra e quilombola;

• Pela Reforma Agrária. Pelo reconhecimento e 
titulação dos Territórios Quilombolas. Pela de-
marcação dos Territórios dos povos Indígenas;

• Pelo fim da violência contra pessoas LGBTQIA+;

• Pelo fim da violência policial;

• Pelo fim da violência machista e misógina.
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• Internacional e Flamengo 
lançam camisas na cor 
preta em homenagem ao 
mês da Consciência Ne-
gra. O São Paulo vetou a 
ideia de o clube aderir à 
campanha.

• O Museu do Futebol dis-
tribuirá no fim de semana 
da Consciência Negra 
livros de Djalma Santos, 
considerado pela Fifa o 
melhor lateral-direito da 
história.

• No início do mês da 
Consciência Negra o pre-
sidente do clube Nova 
Mutum-MG foi acusado 
de racismo contra o pre-
parador físico do time 
União Esporte Clube.
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Tribuna Esportiva

BRASILEIRÃO

Amanhã - 19h

Fortaleza x Palmeiras
Fortaleza

Domingo-16h

Corinthians x Santos
Neo Química Arena

x

x
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Poesia do 
ABC

A cor da minha cor
Pretos nós somos
Presos estamos
o carcereiro é branco
o sr. passa o pano
mas não extingue a essência
tampouco a descendência
prostrada nos nossos cromossomos
O passado resistente
norteia a marcha sobre 
os caminhos mais escuros,
a polícia! nos empurra
de encontro à parede
e o sistema mantém o seu jugo,
mas somos autossuficientes na 
emancipação desse jogo sujo
pois a cor da minha cor
vem de dentro, vem dos antepassados,
que fisicamente distantes
e espiritualmente presentes
forjam nosso futuro

Anderson Lemes dos 
Santos, mora em Diadema e é 

metalúrgico há 10 anos. Hoje trabalha 
na TTB, onde é conhecido como “Dudu 
Nobre”. Enquanto o sonho de lançar um 

livro não se realiza, segue publicando 
seus versos em sua página no Facebook. 

Teatro
Histórias Pretas
O espetáculo homenageia as tradições culturais dos povos 
africanos. A peça engloba o folclore da África falando da 
ancestralidade, a criação do mundo, a força do feminino e a 
filosofia Ubuntú. Até o próximo dia 30, em diversos pontos 
de São Paulo como o Centro de Culturas Negras, Teatro União 
Cultural e nas Fábricas de Cultura. Confira programação nas 
redes sociais do Meraki Entretenimento.

Shows
Thaíde e Leci
São Paulo tem shows de Thaíde e Leci Brandão durante a 
semana da Consciência Negra. O show do rapper terá par-
ticipações especiais de Edi Rock, Kadesh x Psico, Ana Preta, 
entre outros. Já a sambista interpretará canções de Arlindo 
Cruz e Djavan. Ingressos pelo site do Sesc, R$ 40. Dias 19, 
20, 26 e 27. Sesc Bom Retiro. Alameda Nothmann, 185. Tel. 
3332-3600. 

Jazz
Adinkrazz
O coletivo é a atração do espaço Jazz B no dia da Consci-
ência Negra, ressaltando as raízes culturais negras. O nome 
do grupo foi inspirado nos símbolos ideográficos de Gana. 
Amanhã, às 21h. Ingressos R$ 35, podem ser adquiridos pelo 
site Sympla. Rua General Jardim, 43, Vila Buarque, São Paulo. 
Tel. 94980-3554.

edu guimarães


