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Coalizão Negra vai aos EUA
denunciar violações de direitos
Por: Lucas Veloso (Portal Alma Preta)
A Coalizão foi representada por Sara Branco,
advogada do Centro de Estudos das Relações de
Trabalho e Desigualdades, Douglas Belchior, da
Uneafro Brasil, e Juliana Góes, ativista de Direitos
Humanos.
Segundo a organização, o intuito da comitiva
brasileira foi buscar apoio contra as violações de
direitos humanos praticadas com as pessoas negras.

https://youtu.be/yF6J8tlqOKY
Entre os dias 11 e 13 de setembro, a Coalizão Negra
por Direitos participou do Congresso Black Caucus,
em Washington DC. O encontro reuniu
congressistas afroamericanos, políticos e lideranças
negras de todo os EUA.

Para Sara, o principal apoio que o grupo recebeu foi
do deputado Henry Hank Jonhson Jr. “O democrata
está preocupado com a defesa dos direitos humanos
da população negra, não só a norte-americana, mas
também a população afro-latina”, pontuou.
O parlamentar chegou a gravar um vídeo onde
manifesta apoio à população quilombola de Alcântara,
no Maranhão. Ele defendeu que a Constituição
Federal brasileira deve ser respeitada. “Esse tipo de

apoio, em um momento crítico como o que estamos
vivendo, é de extrema importância”, define Sara.
A advogada reforça que a situação das pessoas negras
no Brasil não foi um debate neste congresso, mas que
o assunto deveria ser discutido pelos afroamericanos.
Neste sentido, ela entende que a Coalizão Negra tem
o papel de provocar a reflexão e denunciar
internacionalmente as violações de direitos humanos
que a população negra enfrenta no Brasil.
“Infelizmente a discussão sobre os negros brasileiros
ainda não aconteceu, mas de modo geral, existe uma
preocupação e uma atenção para o que está
acontecendo no país, principalmente agora, sob a
administração de Jair Bolsonaro”, define. “A realidade
vivida pela população negra brasileira ainda está muito
invisibilizada no debate e isso diz muito sobre a
desigualdade”, critica Sara.

“Quantas pessoas seu voto
em 2018 já matou?”
Ágatha Vitória Sales Felix morreu na noite de
sexta-feira, 20 de setembro, após ser baleada quando
estava dentro de uma kombi com o avô, Ailton Felix,
na comunidade do Fazendinha, localizado no
Complexo do Alemão (RJ). Ela chegou a ser levada
para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e
transferida para o Hospital Getúlio Vargas, mas não
resistiu aos ferimentos. Uma criança negra de oito
anos assassinada com um tiro de fuzil pela mesma
polícia que deveria protegê-la.
Wilson Witzel, governador do estado do Rio de
Janeiro, coloca em prática no Complexo do Alemão e
em todas as favelas e bairros pobres da capital carioca
uma política de segurança pública genocida. Ágatha é
a quinta criança morta em função da violência
praticada pelo estado no Rio de Janeiro neste ano.
Vista como um exemplo pelo governador do Estado

de São Paulo, João Dória, essa política genocida pode
se tornar ainda mais perversa via aprovação do pacote
Anti crime, criado e defendido por Sérgio Moro,
Ministro da Justiça e Segurança Pública.
Diante de um cenário onde se metralham escolas e
matam crianças, entendemos que somos governados
por monstros racistas. Vamos para rua enfrentá-los!
neste sétimo dia da morte de Ágatha, uma criança
preta inocente, mostramos nosso respeito à sua
memória e solidariedade à sua família, indo para a rua
exigir que parem de nos matar!
Juntem-se a essa luta contra a criminalização da vida.
Vamos às ruas enfrentar esse projeto genocida de
segurança pública que mata jovens e crianças negras
de periferias todos os dias!

Uneafro no ato em protesto pelo
assassinato da menina Ágata Félix
em São Paulo
Assista a reportagem da TV Uneafro:
“A CULPA É DO WITZEL”, por
Thiago Fernandes

Expediente: Edição e Revisão: Tomaz Amorim | Diagramação: Gabriela Zanotto Bosshard | Contato: jornaldauneafro@gmail.com

https://youtu.be/8oZ6kK5m7ww
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Núcleo Conceição Evaristo de São Paulo e
^
a importancia de conhecer nosso próprio passado!
Memorial da Resistência, a Pinacoteca do Estado de
São Paulo e Museu AfroBrasil.

Conhecer nosso passado, e o modo como nele somos
representados, é a fonte primordial para nos
posicionarmos frente ao nosso presente e
ressignificar nosso futuro.

Esta visita, que para alguns foi a primeira experiência
no espaço do museu, para além de conhecer as
diversas escolas artísticas, possibilitou refletir sobre o
modo como os museus não apenas dizem coisas sobre
nosso passado recente, como também naturalizam
formas de ver o mundo, que legitimam, hierarquizam
e ordenam culturas e identidades. Assim foi possível
compreendermos que, não sendo inocentes, os
museus tanto podem atuar na manutenção da

hierarquia de culturas e identidades, quanto
contribuir para colocar em circulação representações
alternativas sobre diferentes grupos sociais,
étnico-raciais e culturais, sobre suas memórias,
histórias e culturas.
Deste modo, ao adentrarmos estes espaços
concluímos que, em todas as suas linguagens e
expressões, mais que uma disciplina que nos prepara
para o ENEM, as artes são formas de expressão da
humanidade em constante diálogo e questionamento
acerca da realidade por ela experienciada.

Os museus são espaços de memórias e
esquecimentos, assim como são lugares de poder e de
silêncios, sendo assim nos cabe questionar: Quais os
significados que estão sendo privilegiados e quais os
silenciados sobre o negro em uma exposição? O que
se ensina sobre o negro, a partir dos discursos e
representações em um museu dedicado à sua
historiografia e arte?
Estas são questões que nortearam nosso desejo e nos
instigaram a visitar, no dia 14 de setembro, três
importantes museus da cidade de São Paulo: o

O olhar dos alunos do Museu

27 anos do Massacre do Carandiru
uma manifestação organizada pelo movimento negro
traria essa triste lembrança do massacre do
Carandiru.

Foto: EBC — Reprodução/Internet

“São Paulo, dia primeiro de outubro de 1992".
Vinte e sete anos depois as memórias daquele dia
fatídico ainda ressoam sobre o significado do sistema
carcerário brasileiro. No dia 4 de outubro de 2019,

Faixas ao chão em frente à Catedral da Sé, bonecos
simbolizando os mortos do massacre, falas
emocionadas de quem sobreviveu ao massacre
denunciando a continuidade das mortes nas
periferias. O poeta trovador exclama no microfone,
com mais 60 anos: “as grades ainda aprisionam sua
mente”!
A violência do massacre expõe uma lógica
permanente de origem e de organização interna de
São Paulo: a polícia é política. Familiares de mortos do
massacre caminharam na manifestação junto a Rede

Por: Wellington Otimista

de Proteção Contra o Genocídio e outros grupos do
Movimento Negro, e de pessoas em situação de rua.
A marcha seguiu em direção à Secretaria de
Segurança, onde houve falas de ordem.
Em um momento muito emblemático, como um dos
resultados dessas ações violentas na periferia, a mãe
de uma vítima da violência policial pára em frente à
secretaria e pergunta para um policial: "Foi você
quem matou meu filho?". O que nos resta é a
sensação, verdadeira, de que tivemos desde então
muitos massacres. Dos olhos feito rios de água às
memórias daquele momento marcado com sangue na
história, nos perguntamos: o que há de humanidade
em quem pode escolher quem vive e quem morre?

leia e assista
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assista: Ela quer tudo, Spike Lee (1986)

Curadoria por Tomaz Amorim

O filme, que recebeu uma adaptação para
série da Netflix no ano passado, conta a
história de uma artista negra que tem
múltiplos parceiros e que preza pela sua
liberdade sexual. O filme foi pioneiro na
representação de personagens negros em
situações não estereotipadas, além de
gravar
ângulos
bonitos
e
ainda
desconhecidos do grande cinema dos
subúrbios de Nova Iorque.
Aimé Césaire

BANAL, de Aimé Césaire
Tradução: André Caramuru Aubert

Banal o bolo da noite decorado com pequenas velas feitas de
vaga-lumes
banal uma fileira de palmeiras para soprar meus mais
secretos pensamentos

assista: Recife frio, Kleber Mendonça Filho
O curta metragem de Kleber Mendonça
Filho, celebrado diretor de "Bacurau",
mostra Recife do ponto de vista de sua
arquitetura e suas relações de classe.
Quando a cidade esfria depois do impacto
de um misterioso meteorito, o filho dos
patrões e a empregada passam a disputar o
seu "quartinho" (até então, o pior quarto do
luxuoso apartamento da família).

leia: Use o alicate agora, de Natasha Felix

banal o prato do céu servido por magos vestidos de pimenta
vermelha

A jovem poeta de Santos, que quando recita seus
poemas marca os ritmos nos quadris, é a sensação na
cena contemporânea de poesia. Seu livro de estreia
traz um lírica sólida, além de reflexões e provocações
sobre ser mulher negra.

banal a jovem verde mão da poinsétia endurecendo-se para
fora de suas luvas de massacre
Esperança Esperança
quando a onda desenrola seu cacho de cipós de todos os
odores

Machado de Assis

e lança-os todos em volta dos pescoços dos cavalos vesgos

leia: Esaú e Jacó, de Machado de Assis

quando a angra exibe sua crina de sal sulcada com o mais
precioso amido das algas e dos peixes

O maior escritor da literatura brasileira é
negro e neste romance exemplar reflete
com sua ironia típica as grandes divisões
políticas, o eterno fla-flu, que sempre
marcou o imaginário político brasileiro.
Reflexões discretas, mas profundas, sobre a
questão racial (ainda tão perto da Abolição)
permeiam o livro e complexificam ainda
mais a imagem social do país.

Esperança paira no ar a coruja Bufo-real
dança Esperança e bate os pés e grita em meio a atenção
encantadora das rêmoras e o mugido fresco
que emite o crocodilo na iminência de um terremoto

Capa do Filme “Ela Quer Tudo”, de Spike Lee

Vitrine de jornal!
Você é professor ou aluno da Uneafro, é da
quebrada, curte e faz arte negra e periférica?
Dê um salve!
Mande um e-mail para
jornaldauneafro@gmail.com e mande seu trabalho
aqui para toda a nossa comunidade ver!

Fala, Coalizão!
Licença para matar é derrubada no grupo
de trabalho que analisa o Pacote Moro
Entre os dias 24 e 25 de setembro, o Pacote Anticrime foi analisado
no GT Penal da Câmara Federal. O trecho que alteraria o código
penal e ampliaria excludentes de ilicitudes foi rejeitado por nove
votos a cinco. O texto poderia livrar de julgamento e punição agentes
que cometessem excessos por “medo, surpresa ou violenta emoção”
e daria segurança jurídica para policiais atirarem para matar. A
Coalizão Negra por Direitos participou da construção de uma ação
decisiva no processo de votação, com outras outras organizações de
direitos humanos. Agora o projeto irá a votação no plenário da
Câmara, onde poderá sofrer alterações. Seguimos atentxs e
mobilizadxs!

Congressista Democrata norte americano Hank
Johnson se manifesta sobre Alcântara
Entre 11 e 13 de setembro, representantes da Coalizão
Negra Por Direitos, Douglas Belchior, da Uneafro
Brasil, Sara Branco, do CEERT – Centro de Estudos
das Relações de Trabalho e Desigualdades e Juliana
Góes, ativista negra brasileira que mora e estuda em
Massachusetts,
estiveram
presentes
no
Congressional Black Caucus (CBC), reunião anual de
congressistas afro-americanos de todos os partidos,
unidos em torno das pautas de interesse da população
negra nos Estados Unidos. O encontro aconteceu em
Washington DC.
Na semana seguinte, entre 16 e 20 de setembro,
Douglas Belchior, Biko, liderança da CONAQ-SP, e
Eliete Paraguassu, integrante do Movimento
Nacional de Pescadoras e Pescadores, da Bahia,
estiveram na reunião do Alto Comissariado da ONU
para Direitos Humanos (ACNUDH), em Genebra,
na Suíça.
Encerrando

as

agendas

de

representações
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Acordo de Alcântara não será votado na Câmara até que
se analise nota técnicado Ministério Público Federal
Representantes da Conaq, das comunidades
de Alcântara, da Coalizão Negra Por
Direitos, do Ministério Público Federal
(MPF) e os parlamentares Áurea Carolina
(PSOL/MG), Talíria Petrone (PSOL/RJ),
David Miranda (PSOL/RJ) e Bira do Pindaré
(PSB/MA) se reuniram com o Presidente da
Câmara Rodrigo Maia para reafirmar a
necessidade de consulta livre, prévia e
informada das comunidades sobre o acordo.
Os
movimentos
e
parlamentares
demandaram também que não haja remoção
de quilombolas e a titulação das terras. Maia
solicitou que o MPF produzisse uma nota
técnica sobre a Convenção 169 da OIT,

(Organização Internacional do Trabalho), da
qual o Brasil é signatário, que determina
consulta a povos e comunidades tradicionais
sobre projetos que afetem seus territórios e
modos de vida. O Acordo de Salvaguardas
Tecnológicas entre o Brasil e os Estados
Unidos para a exploração do Centro de
Lançamento de Alcântara, no Maranhão,
afetará a vida de cerca de 2000 quilombolas.
Enquanto a nota, publicada em 30 de
setembro, não for analisada, o acordo não
será votado.
Para mais informações, consulte:
www.consultaquilombolaja.com.br

Coalizão Negra Por Direitos realiza ampla agenda
internacional denunciando violações de
direitos humanos no Brasil

internacionais da Coalizão, Douglas Belchior, Sara
Branco, Juliana Góes, Carol Fonseca, da Uneafro
Brasil, e Ana Barreto, da AfroResistance,
representaram a Coalizão nas agendas paralelas da
Assembleia Geral da ONU, evento que aconteceu
em Nova York (EUA), entre 23 e 27 de setembro.
A Coalizão também esteve, no dia 26/09, no 173º
Período de Sessões da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH), em Washington, D.C.
em diálogo com a senhora Comissionada Antonia
Urrejola, relatora para o Brasil da comissão.
Entregamos a ela um documento pedindo que a
CIDH se manifeste junto ao Congresso Nacional
brasileiro e aponte os riscos da aprovação do pacote
Moro e dos decretos de armamento.
O congressista democrata norte americano Hank
Johnson, depois de dialogar com a Coalizão Negra
Por Direitos e a ONG Wola, de DC se manifestou,
no dia 27/09, na tribuna do Congresso

Norte-Americano sobre o Acordo de Salvaguardas
Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos,
assinado pelos Governos Trump e Bolsonaro no início
de 2019, em tramitação no Congresso Nacional
Brasileiro. Caso o acordo seja aprovado pelo
parlamento brasileiro, cerca de 800 famílias
quilombolas serão removidas de suas terras
ancestrais, em Alcântara, no estado do Maranhão.
Hank Johnson pediu ao governo brasileiro que
respeite a Constituição Federal e efetive a titulação
das terras quilombolas. Johnson pediu também que
outros congressistas norte americanos se posicionem
contrários à aprovação deste acordo e em respeito
aos direitos fundamentais da população quilombola.
Assista aqui: youtu.be/CntjOztTCxM
Para mais informações, consulte:
www.consultaquilombolaja.com.br/
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a educação somos nós

Atividades de inglês no
Núcleo Conceição Evaristo
em Bebedouro/SP

estação para então fazerem uma nova atividade.
Inovando nas ferramentas pedagógicas de ensino, é a
Uneafro na vanguarda educacional!

Entre os dias 17 e 19 de outubro, a Uneafro
realiza um simulado aberto e gratuito
preparatório para o ENEM
Você está se preparando para o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM)?

No dia primeiro de Outubro, os alunos do Núcleo
Conceição Evaristo desenvolveram na aula de língua
inglesa, junto ao professor Jonatha, um trabalho de
metodologia
ativa
intitulado
“Estações
de
Aprendizagem” no qual trabalhavam em grupos
desempenhando diferentes atividades e aspectos lexicais
do inglês de forma lúdica. Foram jogos de passatempo
que faziam com que os alunos usassem de conhecimento
prévio, raciocínio lógico e ferramentas online de acesso à
informação para cumprirem em tempo pré-determinado
as tarefas propostas. Um trabalho coletivo mediado pelo
próprio “Teacher” até que o sinal de uma buzina fosse
emitido e os alunos dentro de cada grupo trocassem de

Wakanda:
O que é nosso por direito
Uma das atividades que celebraram os 14 anos
de resistência da Comunidade Cultural
Quilombaque foi o encontro literário Baobá.
Roda de conversa que reuniu os educandos do
cursinho pré-vestibular da Uneafro em Perus e
os clubes de leitura do Circuito Literário das
Periferias.

Foto: Denise Andrade - reprodução

Nosso convidado foi o historiador Carlos
Machado, autor de vários livros incluindo
"Gênios da humanidade" e "Ciências, tecnologia
e inovações africanas e afrodescendentes".

Um encontro fortalecedor que nos empoderou
de conhecimentos e elucidou as tradições africanas presentes no filme
"Pantera Negra", da Marvel, tema também abordado no e-book "Wakanda
para sempre" do autor.

Sim!? Então venha participar do nosso
simulado, teste seus conhecimentos,
estude e melhore seu desempenho.
Se você não é um estudante UNEAfro
Brasil mas quer participar, também poderá
aproveitar essa oportunidade. Nosso
simulado será aberto para toda
comunidade.
Faça sua inscrição:
http://bit.ly/SimuladoEnemUneafro

uneafro na rua
Núcleos Marielle Franco e Tia Jura organizam Sarau
Marielle Franco na periferia de São Bernardo!
No dia 28 de setembro, os
núcleos Marielle Franco e Tia
Jura organizaram o sarau
Marielle Franco na periferia de
São Bernando.

uneafro na rua
Passe Livre Estudantil para Cursinhos Populares!

Dia 2 de Outubro, estudantes e
representantes da Frente de Cursinhos
Populares de São Paulo se
manifestaram em frente à prefeitura.
A pauta: extensão do direito ao Passe
Livre Estudantil para os estudantes que
frequentam cursinhos. O projeto de lei
para esse benefício foi aprovado em
primeiro turno em 2018 e teve sua
votação adiada mais uma vez pela
Câmara na última quarta-feira. A luta é
para garantir a mobilidade urbana dos

estudantes pobres, negros e de
periferia, evitando a sua evasão e
desistência do sonho de cursar o ensino
superior. A Uneafro, que já articulou a
política pública de permanência
estudantil, o bolsa-cursinho, entre
2015 e 2017, também junto à
prefeitura, esteve presente ao ato para
dar seu apoio à causa. Confira a
cobertura
da
TV
Uneafro:
youtu.be/8oZ6kK5m7ww

Alunos da núcleo Luiza Mahin cidade de São José dos Campos/SP analisando os
nomes de pratos no cardápio do “A Baronesa”. O coletivo irá propor a troca
imediata de 16 nomes.

LiteraCampo

Na noite do dia 27, estudantes do
Núcleo Luz participaram do evento
literário "LiteraCampo", no Sesc
Campo Limpo. O evento homenageou
Toni
Morrison,
escritora
norte-americana que foi a primeira
mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel
de Literatura. O evento contou com a

presença de Bianca Santana (jornalista
e militante da Uneafro Brasil), que
conectou a obra da homenageada
"Deus ajude essa criança" ao seu livro
"Quando me descobri negra". A
atividade ainda contou com a mediação
de Mayara Ribeiro, psicóloga e
coordenadora da Uneafro Brasil .
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TV Uneafro

A TV Uneafro cobriu o Ato em memória
dos mortos no massacre do Carandiru. Em 2
de outubro de 1992, policiais invadiram
o presídio do Carandiru durante uma
rebelião e mataram ao menos 111
presidiários, de acordo com dados
oficiais. Até hoje, ninguém foi
responsabilizado pelos crimes.
O Ato teve início em frente das
escadarias da igreja da Praça da Sé (São
Paulo) e percorreu as ruas do centro da
cidade para lembrar das vítimas da

violência do Estado.
youtu.be/bGwYW9Jw-7M

Catorze anos de Quilombaque! O primeiro

festival Sementes teve cobertura da
TV Uneafro com depoimentos de
coordenadores do núcleo, alunos e
voluntários no espaço. Vale a pena
assistir e prestigiar!

youtu.be/prLSAOGM5sE

Repúdio aos termos racistas do restaurante
“A Baronesa” de
São José dos Campos/SP

Novxs professorxs de Matemática no
núcleo Uneafro Jurema

Aulas de Psicologia e Filosofia com o
professor Ygor no núcleo Rosa Parks

Circuldô de Oya
no Sarau do Nana

Circuladô de Oya no núcleo Kleber
Criolo em Guarulhos/SP

Circuladô de Oya no Rio de Janeiro

Jornal Identidade nas ruas! Feira do
Kemel na divisa entre Poá e São Paulo

Festival Sementes no Núcleo
Quilombaque

Circuladô de Oya no núcleo Kleber
Criolo em Guarulhos/SP

Aulas de inglês, espanhol e yoga
no centro de São Paulo
O núcleo "Luz" da Uneafro oferece aulas semanais de
inglês e espanhol, às sextas-feiras das 19h às 22h. A
orientação de estudos acontece às terças-feiras, às 20h. O
núcleo também oferece aulas de yoga, quinzenalmente, às
19h.

A G E N D A

Endereço: Casa de Oração do Povo da Rua | Rua Djalma
Dutra, 03, Luz- São Paulo, centro de São Paulo
Tel: 3106-5531 | Whatsapp: 97090-4512

Espaço da Uneafro na Galeria Metrópole

Colabore Conosco

Imagine uma espaço onde você encontra livros, revistas e
diversas publicações de interesse da comunidade negra e
periférica, participa de debates, de aulas de inglês,
formações e treinamento em diversas áreas e ainda
encontra artigos como camisetas, bandanas, brincos,
carteiras e diversos artigos com a marca do movimento
negro Uneafro Brasil, produzidas em nossas oficinas de
empreendedorismo e geração de renda. Este é o novo
ponto de encontro da Uneafro, no centro da cidade de São
Paulo. Faça uma visita, a casa é nossa! Anote o endereço:
Galeria Metrópole, na Av. São Luís, 187 - 2° andar - sala 10
- Metro República ou Anhangabaú.
Precisamos da sua ajuda para continuar! Ajude a financiar
e seja parte na mudança que queremos para o mundo!

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!
Banco do Brasil
Agência: 4054-1 |
CC: 285.078-8Em nome da Associação Franciscana DDFP
CNPJ: 11.140.583/0001-72

Curso na Tapera sobre literatura brasileira negra
com Oswaldo de Camargo
O NEGRO ESCRITO
5, 19 e 26 /10/19
Local: Tapera Taperá
Av. São Luis, 187, 2º andar, loja 29 - Galeria Metropole

O Circulado de Oyá organizará um encontro
nos dias 12 e 13 de Outubro para que professoras, coordenadoras e alunas negras dos núcleos da Uneafro possam se encontrar em um
sítio de Mogi das Cruzes/SP e debater suas
pautas e vivências! Alunas, entrem em contato
com sua coordenadora para saber como
participar!

realizacao

apoio

O Pagode na Disciplina comemorou 4 anos e como parte das
comemorações vai lançar em
Outubro um documentário
"Na Disciplina: Samba e
Cidadania".

O jornalista e escritor Oswaldo de Camargo ministra nos dias 5, 19 e 26 de outubro o curso "O Negro
Escrito", na livraria Tapera Taperá.
O curso, que oferece certificado de participação,
apresenta o panorama do negro na Literatura
brasileira, apresentando biografias, textos e
contextos históricos de autores negros de séculos
anteriores e autores contemporâneos. Visando
mostrar, discutir e justificar a Literatura Negra, o
curso tem como marco o trabalho do abolicionista,
poeta e jornalista Luiz Gama.
www.facebook.com/events/3224570127568127
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