
CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Novembro é o mês da consciência negra! Vamos 
reforçar a luta do povo pobre negro. Abaixo o genocídio 

e o feminicídio negro! Fora Temer e suas reformas!

20/11: Dia da Consciência Negra

No Brasil, 54% da 
população é negra e sofre 
com os ataques de uma 

elite representada pelos mandatos 
“na casa grande” (Congresso 
Nacional) que legisla com os 
vícios dos “senhores do engenho”, 
a exemplo da bancada ruralista 
que vem tentando dificultar as 
denúncias de trabalho escravo no 
país. Os negros são a maioria entre 
a população mais pobre no Brasil.

Desde os primórdios da 
formação econômica do Brasil o 
povo negro vive a mercê de uma 
escravização em variados níveis 
ao longo dos anos. Direitos foram 

conquistados com muitas lutas, 
sempre relembramos Zumbi dos 
Palmares, Dandara, João Candido  
e tantos outros heróis negros.

Governos que se sucedem 
vêm retirando direitos do povo 
trabalhador. Tem sido assim com 
a Previdência, com a falta de 
investimento nos serviços públicos, 
saúde, educação e nos transportes 
que nos remetem aos navios 
negreiros.

A questão racial é marcada 
pelo dramático racismo genocida 
de jovens negros assassinados, 
correspondendo à situação de 
guerra. 

Combater o racismo  
é um dever de todos!

A cada 100 vítimas de homicídios 
no Brasil, 71 são negros.

Mulheres negras também são as 
maiores vítimas de assassinato 
(chamado de feminicídio), a 
desigualdade de gênero combinada 
com o racismo. Segundo dados do 
IPEA atingem 65/3%. 

A PEC 181 (que criminaliza o aborto 
em caso de estrupro), se aprovada, 
elevará o número de mortalidade 
das mulheres pobres e negras.
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Atividades

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

O racismo ainda está presente 
 no nosso dia a dia. Basta!

Uma publicação do
Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Francisco Duarte Reis. Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP.  Editoração: Maria Fígaro, MTb 25.888-SP. 

Sede: Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé - CEP: 03309-000 – São Paulo – SP. Fone: (11) 2095-3600. Fax: 2098-3233. Data: Novembro/2017 

14ª Marcha da Consciência Negra  
Contra o Racismo e o Genocídio:  
Por um Projeto Político de Vida  
para o  Povo Negro
20/11, a partir das 13h, concentração no Masp  
(Av. Paulista nº 1578), com atividades culturais e  
ATO POLÍTICO
16h  —  Saída da Marcha

Atividades

O racismo é uma realidade 
e está presente na sociedade 
brasileira nos dias de hoje. Uma 
demonstração disso foi o com-
portamento do jornalista Wil-
liam Waack. Ele foi afastado do 
“Jornal da Globo” após um vídeo 
vazar nas redes sociais com um 
comentário racista do jornalista. 

As imagens do vídeo são de 
2016. Minutos antes de entrar 
ao vivo, Waack xinga um carro 
que estava buzinando na rua, 
vira-se para o convidado do pro-
grama e afirma duas vezes em 
tom baixo que o barulho na rua 

“é coisa de preto”.  E depois, vi-
rando-se para o convidado diz: 
“É preto”.

Racismo no Metrô
Recentemente, um traba-

lhador do metrô, Valter Rocha 
(foto), foi demitido injustamente 
e de forma arbitrária pela em-
presa. A demissão aconteceu 
após um usuário, que havia fei-
to ofensas racistas a ele, o acu-
sou de agressão. Mesmo essa 
acusação não sendo formaliza-
da, a empresa se utilizou desse 
argumento para demiti-lo.  

Marchas da Periferia - Abaixo o Genocídio Negro, 
 o governo Temer e suas Reformas!

Zona Leste
20/11, 14h  
Cidade Tiradentes, Praça 
65.  Festival de Cultura 
Negra ao final da marcha

Zona Sul
25/11, 15h  
Metrô Capão Redondo
Festival de Cultura Negra 
ao final da marcha

Zona Oeste
25/11, 10h 
Jaraguá 
Concentração: aldeia 
Guarani  (próximo à entrada do 
Parque do Pico do Jaraguá) 

Zona Norte
25/11 — 15h – 
Brasilândia
Concentração na  
Praça do Circo Escola

Sétima Marcha da Periferia 
20/11  —  14h —  Concentração no 
Largo de Piraporinha (Zona Sul)

Evento pela readmissão do metroviário Valter Rocha
2/12 – a partir das 14h - Sindicato dos Metroviários de SP
Rua Serra do Japi, 31 — Tatuapé. Atividades Culturais (música, teatro, debates)

Zumbi dos Palmares
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