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Voto Antirracista é Voto no
Movimento Negro !
Por: Beatriz Lourenço

Ato convocado pela Coalizão Negra Por Direitos contra
oMassacre de Paraisópolis em dezembro de 2019.

Não há outra forma de iniciar esse texto sem a
reafirmação de seu título, “VOTO ANTIRRACISTA
É VOTO NO MOVIMENTO NEGRO”, e só pode
ser assim, sobretudo em 2020. Não por acaso, as
discussões sobre o violento racismo brasileiro passa a
assumir um papel importante na conjuntura eleitoral.
Dificilmente, você verá um candidato posicionado no
campo da esquerda ou no campo progressista que não
mencione a necessidade da superação do racismo em
seu discurso, mas isso é suficiente? Temos certeza que
não.
O Movimento Negro está organizado no Brasil há
quase cem anos, sempre debatendo o caráter estrutural
das relações raciais no país, muitas vezes, de maneira
solitária. Se o racismo vem sendo debatido com mais
frequência pela sociedade e se episódios como o
ocorrido com George Floyd reverberam e causam
indignação é porque estamos há décadas formando
militantes, debatendo as relações e travando as lutas.
Não há em nosso país força política mais preparada para
engajar e transformar a população que o movimento

negro. Assim, para nós, a primeira e mais importante
prática antirracista é o reconhecimento incontestável
de que a maior instância da luta antirracista no Brasil é
o Movimento Negro.
Deste modo, não existe outra alternativa consequente
para o verdadeiro voto antirracista do que a escolha
de candidatos gestados no seio do Movimento Negro,
com práticas e pautas que a ele respondam. Não
acreditamos que heróis redentores salvarão o povo.
Não cremos em heróis, nós os cultivamos. Desde
Zumbi, nossa experiência nega o culto à personalidade
e à autocracia; o Quilombo que estremeceu a Coroa
Portuguesa foi uma construção coletiva. E essa segue
sendo a nossa estratégia para combater o racismo:
a organização popular e comunitária, a construção
coletiva de um projeto alternativo e de bem-viver.
A nossa tarefa histórica, a partir da perspectiva que
apenas nós podemos ter, é a de dirigir o projeto
autenticamente popular. Assumimos o dever de dar o
rumo e convidamos os antirracistas a construírem as
pautas que digam respeito ao Brasil.

Distribuição do fundo
eleitoral
O movimento negro brasileiro conquistou
importante vitória no enfrentamento ao racismo
institucional dentro da política, ao provocar o
TSE a analisar, a partir de consulta protocolada
pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ), a
situação injusta de candidaturas negras e sua
baixa representação em cargos eletivos. Em
decisão histórica, os Ministros do Tribunal
Superior Eleitoral aprovaram a distribuição
proporcional do Fundo de Financiamento
Eleitoral (FEFC) e do tempo de propaganda de
rádio e TV para 2022. Apesar de importante,
a aprovação gerou controvérsia e mobilizou
os movimentos negros a pressionarem para
que a resolução tivesse validade já em 2020.
O Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Ricardo Lewandowski, determinou enfim, que
a reserva de recursos para candidaturas negras
fosse aplicada para as eleições de 2020. A
ação foi mobilizada pela Educafro e possibilitou
a grande conquista desta que é uma demanda
recorrente dos movimentos negros. Para dar
visibilidade às candidaturas negras, a Coalizão
Negra Por Direitos e a plataforma Change
criaram um abaixo-assinado pedindo ao TSE que
veicule campanhas publicitárias de incentivo ao
voto em candidaturas de pessoas negras, como
já é feito no estímulo ao voto feminino. Para
Douglas Belchior, membro e um dos fundadores
da Uneafro Brasil, o ano de 2020 foi marcado
pela ampliação dos debates do movimento
negro, “nesse ano, o único fenômeno que foi
capaz de atravessar a pandemia foi o debate
sobre o antirracismo no mundo”, referindose aos protestos contra a violência policial
que se iniciaram nos EUA depois que George
Floyd, um cidadão negro, foi asfixiado e morto
por um policial branco em Mineápolis. Para
Douglas, é gigante o simbolismo das eleições
acontecerem no mês em que é comemorada
a consciência negra e no ano em que mais se
debateu antirracismo. “O povo negro foi, por
muito tempo, proibido de votar, depois de se
candidatar. Hoje, temos candidaturas negras,
mas nós não alcançamos ainda o direito a sermos
eleitos e ocupar os espaços de poder”, e conclui
dizendo: “Para essa realidade mudar, não basta
apenas votar em pessoas negras, é necessário
o voto em candidaturas negras comprometidas
com a agenda do movimento negro!”.

Expediente: Edição e Revisão: Caio Chagas, Jéssica Ferreira e Tomaz Amorim | Revisão: Renata Toni | Diagramação: Gabriela Bosshard | Contato: jornaldauneafro@gmail.com
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O poder do voto no movimento negro
Em meio ao curto período de campanha e, muitas vezes,
à falta de recursos, candidaturas da periferia surgem
no cenário nacional para quebrar paradigmas e romper
com a lógica individualista da política tradicional.
Chell Oliveira nasceu e cresceu na periferia de Salto,
interior de São Paulo. É artista e um dos fundadores
do Coletivo Hip-Hop Pátria Nossah, que desenvolve
ações sociais com arte, cidadania e educação. Ele, um
dos 276 mil candidatos que se autodeclaram negros,
segundo o TSE, o número de candidaturas negras
supera a de candidatos brancos. Chell ainda observa
dificuldades no debate racial mesmo dentro dos
partidos de esquerda. “Assim como toda estrutura
institucional é hegemonicamente branca, na política
também temos esse reflexo. Existem poucas pessoas
pretas – ou quase nenhuma, ocupando cadeiras na
política, e também na diligência dos partidos”. Para
ele, uma parte do movimento progressista não está
disposta a perder espaço para candidaturas engajadas
nos movimentos antirracistas.
A 150 km dali, Hosana Meira, de 41 anos, constroi
a candidatura coletiva da ‘Bancada Antirracista
Dandara’, composta por ela e mais 4 pessoas na
cidade de Mauá, na região metropolitana do estado
de São Paulo. Hosana faz parte do coletivo Samba
de Terreiro de Mauá, já foi conselheira da igualdade
racial do município em 2016 e, atualmente, trabalha
como Orientadora Social no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS). Para
ela, a cidade tem dificuldades de representatividade
da população, “dos 23 vereadores que foram eleitos na
cidade em 2016, nenhum é mulher”, ressalta ainda a

Hainra Asabi, Luana Caruso, Elly Bayó
e Amanda Felipe fazem parte da chapa
coletiva Quilombo Dandara de Santo
André.

Bancada Antirracista Dandara que concorre a
vereança na cidade de Mauá

problemática racial, “é mínima a quantidade de pessoas
negras na política. Não porque não somos capacitados,
mas devido ao racismo estrutural que impacta
principalmente nós, mulheres negras”. Compartilhando
dessa mesma opinião, Luana Caruzo, integrante da
chapa coletiva Quilombo Dandara, em Santo André,
reforça a desigualdade, principalmente, dentro da
representação de mulheres negras na política “Nós,
mulheres pretas, que sabemos a real necessidade do
que precisa mudar, afinal, somos as menos favorecidas,
a campanha é desigual”. Dados públicos disponíveis na

ferramenta de Divulgação de Candidaturas e Contas
Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral mostram que
dos 586 candidatos que receberam grandes repasses
de verbas nos 11 maiores partidos, apenas 24% eram
negros. Na eleição de 2016, quando analisamos as 26
capitais, comprovamos que das candidaturas brancas,
6,4% adentraram as Câmaras Legislativas Municipais,
já os candidatos autodeclarados negros, apenas 3,2%
conseguiram se eleger, ou seja, candidaturas brancas
têm duas vezes mais chances de conquistarem vagas
em câmaras de vereadores do que candidaturas negras.
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nossa voz
Biatriz Santos
Camaragibe - PE

Quais os desafios de raça e gênero que você enfrenta
na disputa por espaços de poder?
Desafios são as questões de lidar com o racismo, o
machismo e o adultocentrismo. Racismo porque,
apesar de estar dentro de um partido de esquerda,
existe uma maquiagem de uma falsa pluralidade,
porque essas candidaturas com o meu perfil são muito
bem vindas, mas para preencher a cota do partido,
principalmente quando se é mulher negra, para
se mostrar um processo de pluralidade, mas não é
candidatura que é vista como prioridade para eleger e
nem com maior distribuição de recursos.
Adultocentrismo porque quem está na terceira ou
quarta tentativa de candidatura, se coloca num lugar
muito sagrado dentro das campanhas políticas, de
detentor da experiência e que nós juventude que
chegamos agora precisamos aprender a fazer política
seguindo a essa ótica. Meu perfil de “mulher negra
jovem e rebelde” que quer revolucionar, muitas vezes
só é bem vindo para uma estratégia de angariar votos,
mas não é o perfil que oferecem condições de chegar
lá.
Nós juventude, vamos construindo condições no dia
a dia, no diálogo com a periferia, com a comunidade,
com os movimentos sociais, para que se construa um
novo cenário, diferente do o partido oferece, ou não
para você conseguir chegar. Se formos esperar dos
partidos reconheçam que existe racismo e machismo
em relação a essas candidaturas e que precisam
oferecer condições para essas competições serem no
mínimo competitivas, a gente não consegue chegar.

Quais as suas propostas para uma cidade antirracista?

Uma de nossas principais propostas é o combate
ao extermínio da Juventude Negra e o combate
à repressão desses corpos em ocuparem espaços
públicos de cultura e lazer de Camaragibe. Nós temos
poucos espaços de lazer aqui no município localizados
nas praças da região central e a juventude busca essas
praças, mas se depara com um processo higienista da
guarda municipal.
Queremos fortalecer os movimentos negros da
cidade já existententes e incentivar a criação de
outros, trazer Fóruns da Juventude Negra e Fóruns
de juventudes. Buscamos fortalecer a promoção de
eventos e datas que dialogue com a luta anti-racista.
Em nosso plano de mandato visamos fortalecer a lei
10.639/2003 que aborda o ensino afro-brasileiro nas
escolas, que na prática não é exercido como deve ser.
Fazendo também a discussão do combate ao racismo
da nossa juventude nas escolas, porque nem tudo é
bullying, então precisamos nomear o que é racismo.
Para além disso, o combate ao racismo religioso, se
torna necessário com o aumento do conservadorismo
que vem trazendo ataques às religiões de matriz
africana, então precisamos buscar políticas públicas
que resguardem a liberdade religiosa para todos os
segmentos.

Quais são os espaços de cultura, educação e lazer que
você sonha para as periferias de Camaragibe?
Hoje um dos meus principais sonhos é que as
comunidades
tenham
centros
comunitários,
semelhantes aos de Recife, os chamados COMPAZ.
Esses espaços promovem cultura, lazer, educação
popular, espaço para a organização popular, seria
importante trazer lugar desses para Camaragibe.

A l é m
disso, transformar as praças
públicas
em espaços aproveitados para
que grupos das nossas comunidades e de nossas
periferias pudessem utilizá-las sem sofrer repressão
e podendo promover a sua cultura, como o funk, o
passinho, o brega, sem a repressão atual da polícia
municipal e militar. Que esses corpos marginalizados
possam promover sua cultura, educação e lazer.

Como a pandemia tem mudado a dinâmica das
campanhas em Camaragibe?
Os candidatos foram obrigados a adotar estratégias
de comunicação para falar para o seu eleitorado.
Então veja o candidato mais antigos que não tinham
a prática das redes sociais tentando de alguma forma
se adequar, pois muitos deles são de grupo de risco
e por conta da pandemia não podem sair. Hoje as
principais estratégias são o uso das redes sociais, o
uso de aparelhos de comunicação, a criação de listas
para ligar e mandar os santinhos virtuais, porém apesar
disso algumas práticas não foram abolidas como a
compra de votos.

O que você diria para a juventude negra que quer
transformar a política?
Eu diria para a juventude negra que nada é impossível
de mudar e que a gente precisa acreditar que essa
transformação política é possível e ter em mente que
esse é um processo coletivo. Não se transforma a
sociedade sozinho, a gente pode contribuir, mas esse
processo só acontece coletivamente com todo mundo
fazendo sua parte.
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Quilombo Periférico apresenta as propostas
para uma SP sem racismo
Na periferia de SP faltam hospitais, escolas, bibliotecas,
salas de teatro e de cinema, mas não faltam viaturas
e homens armados para matar e encarcerar a nossa
juventude. Vamos combater o racismo institucional
na cidade. Tarefa fundamental para acabar com a
desigualdade, gerar oportunidades e construir um
presente e futuro promissor para o nosso povo. Confira
nossas propostas para a construção de uma SP Sem
Racismo.

Lei da Educação Popular
Queremos a implementação de uma Lei de Fomento
aos Cursinhos Populares! Temos um compromisso
histórico com a Educação Popular. Vamos fortalecer a
ação dos cursinhos e a formação de jovens nas diversas
regiões da cidade.

Infâncias e Juventudes Sem Racismo
Queremos o fim do genocídio das infancias e juventudes
pretas e periféricas! Vamos zelar pela implantação
efetiva do Estatuto da Criança e Adolescentes (ECA)
na cidade, exigindo formação contínua e estrutura
para o trabalho dos conselhos tutelares.

+ Fomento a Cultura na Periferia
Queremos a ampliação das políticas culturais e a

descentralização dos recursos públicos da Secretaria
Municipal de Cultura (SMC) na cidade! A Cultura
Periférica é a força simbólica e criativa do nosso povo.
O compromisso e parceria com ocupações, coletivos
e movimentos culturais das quebradas será uma
referência fundamental para nosso trabalho.

+ Saúde e Assistência Social
Queremos uma política efetiva de Saúde e Assistência
Social na cidade, barrando os planos neoliberais
de terceirização desses serviços e fortalecendo o
Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único da
Assistência Social (SUAS) considerando os fatores
de gênero, raça e classe no planejamento e execução
dessas políticas.

+ Trabalho e renda na quebrada
Queremos mais trabalho e renda para nossas
quebradas! Vamos fortalecer as ações coletivas de
economia solidária e geração de emprego e renda nas
comunidades.

Combate ao genocídio da população negra
Queremos a desmilitarização da polícia, limitando a
ação da GCM à guarda dos equipamentos públicos.
Vamos enfrentar a “bancada da bala” na Câmara

Municipal, combatendo quaisquer políticas de
segurança pública que reforcem o genocídio do nosso
povo!

SP Sem homo / lesbo / trans fobia
Queremos que toda forma de amor seja reconhecida!
Exigiremos respeito aos direitos da população
LGBTQIA+, lutando pelo fim da discriminação e
pela efetivação de políticas públicas de promoção da
cidadania trans na cidade.

+ Proteção à Mulher Preta
Vamos combater toda forma de violência contra a
mulher, lutando pela ampliação das políticas públicas
de enfrentamento às desigualdades de gênero.
Queremos estar em diálogo constante com as
Mulheres Pretas em seus territórios, ouvindo suas
demandas e fortalecendo suas vozes e lutas!

Educação Antirracista
Queremos uma Educação antirracista na cidade de São
Paulo! Para isso, é fundamental que ocorra a efetiva
implementação da lei 10.639/2003 e 11.645/2008
que tornam obrigatório o ensino das culturas e histórias
afro-brasileira e indígena. Cobraremos a formação
contínua de todos os profissionais da educação.
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Vanessa Vicente
Eu sou Vanessa Vicente Ferreira, assim como você,
também sonho com uma Belford Roxo melhor para
viver. Eu nasci na Maternidade Belford Roxo, vivi e
cresci no Vilar Novo. Eu sou filha de Dona Miúda e
do Seu Marcos Antônio. Ainda hoje moro no Morro
do Amor, lugar onde meus avós, Sr. Leocádio e
Dona Leocádia escolheram para viver e criar seus
filhos e netos. Eu também sou neta de Dona Maria
Alice Ferreira, uma paraibana que trabalhava como
cabeleireira aqui na cidade. Eu tenho uma família que
já está na quarta geração aqui na cidade. Conhecemos
e sentimos os problemas do saneamento básico, da
falta de água, da violência como você e sua família.
Somos os trabalhadores que construímos essa cidade.
Eu acho que merecemos mais! E você? Eu sempre
estudei em escolas públicas da cidade. Durante o
Ensino Médio, no Colégio Estadual Santa Amélia,
eu fui selecionada para o meu primeiro emprego,
auxiliar de costura em uma fábrica que ficava na
Penha. Trabalhar durante o dia e estudar a noite.
Logo eu conheci as precariedades da Educação e do
Transporte Público. Até quando Belford Roxo vai ser
cidade dormitório? Não merecemos empregos perto
de casa? Não merecemos melhores transportes? Não
merecemos uma boa educação pública para nossos
jovens e crianças? Eu sou mãe de um rapaz que me
faz ter esperança em nossa cidade mais uma vez. Eu
sou educadora popular – coordeno o Pré-Vestibular
na Comunidade Bom Pastor –, também sou Técnica
de Edificações trabalhando na capital. Ainda sofro
com a péssima qualidade de nosso transporte público.
Sempre senti a minha voz abafada por aquele que
ignoram as necessidades do povo. Então, eu decidi ser
uma voz que represente todas as vozes da cidade. Eu
sou Vanessa Vicente, candidata a vereadora de Belford
Roxo

PRINCIPAIS PAUTAS
Educação
Fiscalização das verbas federais provenientes do Fundo
de Valorização da Educação Básica (FUNDEB) e sua
aplicação correta;

organizado em uma política
implantada de forma
gradual e contínua;
Defesa da valorização
do profissional da Educação
com respeito ao Plano de
Carreira e condições de trabalho
adequadas para o exercício do
magistério municipal;
Proposição de Lei Municipal para Eleições
Diretas para Diretores das Escolas Municipais de
Belford Roxo;
Fiscalização dos Recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) em função do
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD);
Proposição de uma Lei Municipal de inclusão do Ensino
da História de Belford Roxo nas escolas públicas e
privadas no município;

Proposição
de
Lei
Municipal em
Defesa da Vida da Juventude Negra;

Proposição de uma Lei Municipal de Organização de
um Programa Municipal de Implementação das Leis
10.639/03 e 11.645/08 na cidade de Belford Roxo.

Proposição de Lei Municipal de Implementação do
Ensino das Culturas Afroindígenas nas escolas e
universidades de Belford Roxo;

Saúde

Proposição de Lei Municipal de Implementação de
Programa de Saúde da População Negra.

Acompanhamento e fiscalização dos recursos federais
repassados ao município de Belford Roxo;

Cultura

Defesa de uma Política Municipal de Saneamento
Básico como forma de prevenção da Saúde Pública;
Fiscalização do Programa de Vacinação de Crianças e
Adultos no município de Belford Roxo;
Fiscalização do Programa de Distribuição de
Medicamentos para a população;
Defesa de um Programa de Saúde da Mulher;
Proposição da Lei Municipal para criar e regulamentar
o Sistema Municipal de Saúde.

População negra

Defesa de estruturação de uma rede de creches
escolares, incluindo a fiscalização dos recursos do
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição
de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de
Educação Infantil (Proinfância);

Proposição de Lei para criar e regulamentar o Estatuto
Municipal da Promoção da Igualdade Racial;

Defesa do Ensino de Educação Integral no município

Proposição de Lei para criar e regulamentar o Censo
Municipal das Casas Religiosas de Matrizes Africanas;

Proposição de Lei Municipal contra a Intolerância
Religiosa;

Proposição de Lei Municipal criando um Centro de
Referência de Cultura e Patrimônio da Cidade de
Belford Roxo;
Acompanhamento e fiscalização do Fundo Municipal
de Cultura;
Acompanhamento e fortalecimento do Conselho
Municipal de Cultura;
Proposição de Lei Municipal para a organização de um
Inventário Cultural do Município de Belford Roxo;
Fiscalização e acompanhamento de orçamento e
políticas públicas municipais de cultura no município
de Belford Roxo;
Proposição de Lei para a criação de um Programa
Municipal de Fomento Cultural, incluído na Lei de
Diretrizes Orçamentárias do Município de Belford
Roxo.
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Wesley Teixeira
Construímos uma
candidatura
com
valores
inegociáveis
como ética, solidariedade,
honestidade, transparência e
projeto coletivo.

Não vamos fazer isso sozinho, por isso
estamos montando grupos por bairros e temas,
na qual vão indicar um conselho de representantes,
que caso eleito pretende passar 20% do salário líquido
com objetivo de mobilização.

PRINCIPAIS PAUTAS
Sou Wesley Teixeira, 24 anos, moro no
Morro do Sapo, filho do Pastor Jairo e da
Pastora Kátia, irmão do Kesley e casado com
Danielle Marinho. Hoje estou candidato a vereador,
mas nossos passos vêm de longe: comecei minha
caminhada aos 12 anos no Colégio Estadual Irineu
Marinho, fui coordenador da União dos Estudantes de
Duque de Caxias, onde lutamos pelo passe-livre.
Em 2013 recolhemos 25 mil assinaturas contra o
aumento da passage. Em 2015 derrotamos o Eduardo
Cunha que queria ver nossa juventude mais ainda na
prisão. Em 2016 ocupamos escolas e conquistamos
reformas e eleição para diretor. Sou antirracista e
anticapitalista e aprendi que a luta é coletiva por isso
atuo com o Movimento Negro Unificado e a Coalizão
Negra por direitos.
Criamos o Movimento de Educação Popular +Nós
que tem aula de pré-vestibular, teatro, reforço escolar
e preparatório para Defensoria Pública. Ampliamos
nossas vozes, criando o jornal Voz da Baixada e hoje
temos a coluna PerifaConnection, no jornal “Folha de
São Paulo”, falando da periferia para o Brasil.
Sou evangélico, que acredita no estado laico e na fé
libertadora, que respeita a diversidade. Construo
o Movimenta Caxias que tece rede com artistas,
agricultores, sem teto e moradores de vários bairros.
Foi com essas lideranças que em 2020 organizamos
uma campanha de solidariedade que atendeu mais de
30 mil famílias com cestas básicas, kit de orgânicos
produzidos aqui em Caxias e kit de higiene.

Educação
Propor um novo Plano de Carreira com valorização
salarial dos profissionais de educação, formação
continuada, pagamento em dia, garantindo paridade e
integralidade para os aposentados.
Lutar por mais orçamento para melhorar a
infraestrutura que já existe e para mais creches e
mais vagas para jovens e adultos na rede municipal de
educação.
Incentivar a gestão democrática em toda a rede
municipal de educação, com eleição de diretores;
conselhos gestores de caráter deliberativo nas
comunidades escolares e grêmios estudantis livres.
Garantir às escolas o acesso aos equipamentos e
instalações esportivas e integrá-los às estratégias de
desenvolvimento da educação física e do esporte de
alto rendimento;

Cultura
Lutar pela destinação de pelo menos 1% do orçamento
municipal para cultura com políticas públicas voltadas
para artistas, coletivos e toda a rede de produção
cultural.
Democratizar o acesso aos aparelhos de cultura,
gerando transparência no uso e desburocratizando a
utilização por artistas e produtores culturais.
Escola é cultura! Utilizar os espaços escolares no

desenvolvimento de atividades culturais e abrir as
escolas para as redes de economia solidária.
Criar zonas livres para graffiti em todas os bairros da
cidade;

Trabalho digno
Valorizar o trabalho do servidor público é defender
melhores condições e ampliação do plano de carreira,
reduzindo os cargos comissionados e realizando novos
concursos públicos.
Economia tem que ser solidária! Criar medidas de
incentivo econômico como o microcrédito sem
burocracias, as cooperativas de consumo e propor
programas de garantia de renda mínima municipal.
Valorizar o comércio do bairro! Investir na
infraestrutura pública(iluminação e banheiros, por ex.)
em torno de feiras, polos gastronômicos, centros de
comércio popular e espaços públicos de cada distrito.
Diminuir a burocracia e facilitar os empreendimentos
nos bairros.

Direito à cidade
Vamos propor uma CPI das empresas de ônibus.
Queremos transparência e metas de qualidade do
serviço, como ar condicionado e tempo de espera.
Decidir coletivamente os trajetos das linhas.Progredir
para redução do valor da passagem.
Fazer uma lei de passe-livre na cidade de Duque de
Caxias, para estudantes das redes pública e privada,
matriculadas na creches, escolas e universidades.
Implantar o direito das mulheres de desembarcar do
ônibus em locais seguros, no horário entre 22h às 5h.
Mapear a produção agrícola da cidade priorizando
agricultura familiar com base na agroecologia,
organizando a distribuição para feiras e mercados
públicos.
Vamos propor uma CPI dos Asfaltos em Caxias, para
verificar se todas as ruas que constam na prefeitura
estão devidamente asfaltadas

8 IDENTIDADE

Fala, coalizão!

@coalizaonegra
@coalizaonegra
@coalizaonegrapordireitos

Após incidencia do movimento negro brasileiro
congressistas americanos mobilizam-se contra a
expansão da Base de Alcântara
O chamado Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST), assinado em março de 2019 pelos
governos de Donald Trump e Jair Bolsonaro, foi criticado em carta emitida por congressistas
norte-americanos, que pedem proteção das comunidades quilombolas da região. Uma das medidas
para que ele saia do papel é a expansão territorial do Centro de Lançamentos de Alcântara (CLA),
dos atuais 8 mil hectares para 20 mil. Essa ampliação avançará sobre uma área habitada por cerca
de 800 famílias, que vivem na região há mais de 200 anos.

Coalizão Negra Por Direitos Repudia proposta de defensor público
da DPU contra políticas afirmativas
A Coalizão Negra Por Direitos vem a público repudiar
a proposta criada pelo defensor público-geral federal
Jovino Bento Junior, que busca proibir e penalizar políticas
afirmativas para pessoas negras.
Entendemos que é fundamental que seja julgada
improcedente a ação proposta pelo defensor público, por
violar os normativos nacionais e internacionais de promoção
da igualdade racial e enfrentamento ao racismo, bem como
por ir em desconformidade ao entendimento em voga do
Supremo Tribunal Federal sobre políticas de ações afirmativas
(ADC 41, ADPF 186).
Mais do que o repúdio judicial a proposta absurda deve a
responsabilizar Jovino Bento Junior por parte da por atentar
contra os princípios constitucionais e institucionais que
regem a atuação da Defensoria Pública da União (DPU),
em razão da imperícia jurídica, haja vista o deslocamento de
recursos institucionais para debate à margem da técnica e
do Direito, motivo pelo qual a Coalizão Negra por Direitos
reclama a instauração de procedimento administrativo.

Vitrine de jornal!

Você é professor ou aluno da UNEafro, é da
quebrada, curte e faz arte negra e periférica?
Dê um salve!

Campanha de auxílio às famílias vulneráveis

Mande um e-mail para jornaldauneafro@
gmail.com e mande seu trabalho aqui para toda
a nossa comunidade ver!

Agenda Urbana do Clima

Você sabia que a
Uneafro Brasil tem
levado auxílio para as
famílias vulneráveis
durante a pandemia?
Até o momento,
foram
entregues
7220 cestas básicas,
um total de mais
de 127 toneladas de
alimentos; também
doamos 87.920 produtos de higiene e limpeza. Com as dificuldades de acesso
ao emprego e renda, continuamos levando apoio permanente aos territórios
periféricos, quilombos, e para colaboradores da Uneafro Brasil e parceiros.Tudo
isso só é possível graças a sua ajuda. Nossa vakinha segue arrecadando doações
para quem mais precisa.

A partir de segundafeira, 28/09, às 21h15,
estreia o programa SP
SEM RACISMO.
Programa que tem
como objetivo pautar o
racismo estrutural e os
assuntos da quebrada.
Nas redes dos Jornalistas
Livres.

No Brasil

Programa Pega a Visão dos Direitos Humanos
Todas
as
semanas,
o programa Pega a
Visão é transmitido
ao vivo no Youtube do
Brasil 247. Nele, você
acompanha discussões
sobre a importância dos
mandatos populares para
vereador e vereadora nas
mais diferentes cidades.

A página da UNEafro
Uneafro Brasil agora
conta com um mapa interativo com
todos os nossos núcleos no Brasil!
Basta acessar o site, clicar sobre o
marcador e descobrir o endereço!
Participe, ajude a construir um núcleo
na sua quebrada!

Blog Agentes Populares de Saúde
Tem texto novo no blog das Agentes Populares
de Saúde! A escritora Jéssica Ferreira apresenta a
linguagem das comunidades e as pedagogias do futuro.

Núcleo virtual

COLABORE CONOSCO

Para tentar atender nossos alunos durante a pandemia,
a UNEafro está lançando um Núcleo Virtual que deve
começar suas atividades na primeira semana de junho.
Professores de diversos núcleos se juntaram para produzir
material e ajudar os alunos nas atividades em um espaço
virtual.

A principal missão da UNEafro é tirar o corpo negro e
pobre da linha do tiro, do contingente encarcerado pelo
estado, da fila do hospital e dos números das estatísticas da
violência. Para isso, desenvolve ações que buscam oferecer
oportunidades de estudo e trabalho em comunidades negras
e pobres. Você pode fazer parte e ser responsável por esse
importante trabalho. Doe!

Enquanto seguimos tentando adiar o ENEM, fazemos
também o possível para preparar os alunos de ensino médio
nas periferias.
Para se inscrever e saber mais, acesse:
wwww.uneafrobrasil.org
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