
Sexta-feira, 23 de novembro de 2012

Abraço Negro em Aparecida de Goiânia fecha a 
celebração do Dia Nacional da Consciência Negra
“Um sorriso negro, um 

abraço negro traz fe-
licidade” ao som do pagode 
Sorriso Negro, trabalhado-
res da Educação e alunos 
dos Colégios Colina Azul 
e Dom Pedro I e da Esco-
la Municipal Camila Scaliz 
Figueiredo participaram na 
manhã de quinta-feira (22) 
do Abraço Negro, promovi-
do pelo Sintego, em Apare-
cida de Goiânia. 

Ao abrir o ato, a secretá-
ria da Igualdade Racial Ro-
seane Ramos explicou que 
a atividade é realizada há 
mais de 10 anos na capital, 
como forma de homena-
gear o guerreiro Zumbi dos 
Palmares, líder negro, que 
lutou pelos direitos humanos 
e pela liberdade do seu povo 
e foi brutalmente assassina-
do, em 20 de novembro de 
1695, em Olinda/PE. 

O presidente da Regional 

de Aparecida de Goiânia, 
Délson Vieira dos Santos, 
falou sobre o espaço que os 
negros vêm ocupando na 
sociedade e reforço que “é 
preciso lutar pela implemen-
tação de ações afirmativas 
que garantam a igualdade 
em todos os setores da so-
ciedade”.

Antes do Abraço sim-
bólico em volta da Praça, 
estudantes do Colina Azul 
que integram o projeto Áfri-

ca, um Continente Próximo, 
apresentaram números de 
dança e música. Segundo a 
secretária da Igualdade Ra-
cial da Regional, Lúbia Lafa-
ete Rodrigues Silva, ideali-
zadora do projeto, ele surgiu 
justamente para combater o 
racismo dentro da escola.

“No começo, os profes-
sores buscavam os alunos, 
hoje, a situação se inverteu 
e logo no início do ano, os 
estudantes é que nos procu-

ram querendo participar. 
É uma conquista impor-

tante porque o projeto tra-
balha ritmos afros dentro da 
escola sem nenhum tipo de 
preconceito”, diz Lúbia.

A presidenta do Sintego, 
Iêda Leal, faz um balanço 
positivo da celebração do 
Dia da Consciência Negra, 
em 2012. “Cada ano mais 
pessoas se envolvem, tan-
to na organização, como 
na participação do Abraço 
Negro e isso mostra que es-
tamos conseguindo atingir 
nosso objetivo de conscien-
tizar sobre esse sentimento 
triste que é o preconceito. 
Mas só ficaremos satisfeitos 
no dia em que esse ato sim-
bólico já não será mais ne-
cessário, porque as pessoas 
estarão vivendo, respeitan-
do umas às outras, em uma 
sociedade realmente plu-
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INTERIOR

Regional de Itapaci/Crixás muda direção
O secretário geral do 

Sintego, Reginaldo Gui-
marães, e a secretária de 
Assuntos do Interior, Ingui-
leza Pires, se reuniram com 
os representantes da Regio-
nal de Itapaci/Crixás para a 
reorganização dos cargos, 
devido à renúncia de três de 
seus integrantes e à eleição 
da professora e diretora do 
Sindicato, Márcia Adriana, 

a vereadora de Crixás. 
O atual presidente, Fábio 

Pereira dos Santos, também 
se afasta e a ex-Secretária 

de Igualdade Racial Senilda 
Leopoldina assume a pre-
sidência, tendo como vice, 
Karla Rúbia de Paula. 

“Esperamos dinamizar o 
trabalho da Regional, mo-
bilizar a categoria na luta 
pelo Piso nos municípios 
que a compõem, e garantir 
o pagamento do reajuste a 
nível estadual em janeiro de 
2013”, afirmou Reginaldo.

A secretária de Assun-
tos da Mulher e membro do 
Conselho Estadual da Mu-
lher, Eva Assis Albuquer-
que, participou da audiên-
cia pública na Assembleia 
Legislativa, por ocasião do 
Dia Internacional da Não 
Violência contra a Mulher, 
a ser celebrado no próximo 

dia 25. Um dos temas mais 
discutidos na audiência foi 
a lei Maria da Penha e o 
não conhecimento de seu 
teor, por parte da popula-
ção. O Sintego subsidia o 
debate nas escolas sobre 
essa lei, por meio da se-
cretaria. 

“Não basta apenas dis-

tribuir a lei, pois a lingua-
gem jurídica não é aces-
sível a todas. Por isso, é 
preciso discutir a norma, 
explicar seu conteúdo, de 
forma que todas as mulhe-
res possam entender como 
a lei funciona e nos prote-
ge”, disse Eva Assis. 

Sintego participa de audiência sobre 
a não violência contra a mulher


