
 

 

 

 

 
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

Instituído oficialmente pela Lei 12.519 de 10 de novembro de 2011, 20 de novembro escolhido para representar o Dia da 

Consciência Negra, data em que morreu Zumbi dos Palmares, grande líder dos Quilombos dos Palmares, no Estado de Alagoas, 

símbolo de luta e resistência. 

 Esta data merece uma reflexão, e traz à pauta questões importantes: o Racismo e a desigualdade social, imposta a comunidade afro-

brasileira. 

A elite brasileira, modelo da elite européia, sempre negou a existência do Racismo, e quando enfrentam o tema abordam como um 

tema delicado, para declarar os direitos e reparação que este Racimo Estrutural  vigente em nosso país. 

Resumidamente, justifica-se a criação do Dia da Consciência Negra. Você certamente poderá perguntar porque não existe o Dia da 

Consciência Branca? Porque a escravidão foi prejudicial à população Negra e não a Branca. 

 

Será que os Princípios Constitucionais, garantidos pela CF/88, estão assegurados à população Negra? Todos são iguais perante a Lei? 

É notória, a falta de oportunidade para a população Negra. O Racismo presente e institucional na Sociedade Brasileira, está 

presente no nosso dia a dia e  com várias tentativas de esconder a cultura africana, deixada pelo legado de nossos ancestrais, seja 

através da cultura, religião, arte, enfim, em todo o cenário para construção do nosso país. 

 

Vários indicativos nos ajudam a entender o Racismo na Sociedade Brasileira e principalmente aqui no RS: 4% dos políticos eleitos 

para o Legislativo auto declaram-se Negros. O Racismo institucional leva a policia do Brasil e dos Estados Unidos a matar mais 

negros e pobres. 

Portanto, a data de hoje, serve para uma reflexão, devido as mortes violentas causadas por policiais contra homens negros. Quantos 

JOÃO ALBERTO SILVEIRA FREITAS ( BETOS), serão mortos violentamente pelos agentes do ESTADO DO RS e do BRASIL, em 

razão da sua cor/tez da pele?Agressão covarde e inaceitável. 

VIDAS NEGRAS IMPORTAM. Necessário nos posicionarmos por mudanças, contra vozes que fazem apologia ao Racismo, ao 

Preconceito Racial, ao Machismo e a Homofobia. 

Desde criança, meus heróis, meus filósofos, foram negros, e tinham nomes,e me ensinaram a lutar e me posicionar contra qualquer 

tipo de discriminação. Agradeço o legado que me proporcionaram através da Educação. Hoje encontram-se em outro plano(espiritual), 

meu pai Julio Eloi da Rosa e minha mãe Professora Ercilia Marques da Rosa. 

 

Porto Alegre, 20 de novembro de 2020 

Romildo Marques da Rosa - Agente Administrativo Corsan e Advogado. 

 

Dados semanais Covid-19 
 

Este monitoramento é feito através de nossas regionais que acompanham o rastreamento para que possamos estar atentos e orientando 

a categoria. Lembramos que estes números são coletados pelo sindicato através de informações junto às bases. Diante disso, os 

números podem variar, para “mais ou para menos”. 

 

Acompanhamento Interno SINDIÁGUARS 
 

Período: 13 a 19 de nov. /2020 
    

Regional 
Total 

Contaminados 

Afastados 

última 

Semana 

Total 

Mortes 

Centro Oeste 14 3 0 

Litoral 13 0 0 

Missões 13 4 0 

Pampa 18 2 0 

Planalto 20 2 1 

Sede 25 4 1 

Serra 35 4 0 

Sul 20 1 0 

SURMET 39 3 0 

SURSIN 12 2 0 

Total 209 25 2 
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Entre em contato com o SINDIÁGUA 
Site - sindiaguars.com.br 

Facebook - facebook.com/sindiaguars 

Twitter - twitter.com/sindiagua 

 

      Água... 
É um bem de todos. 
Não pode ter dono! 

Associe-se! 
Nossa força depende de você. 

 (51) 3221-8833 
E-mail - divulgacao@sindiaguars.com.br 

https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

