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EDITORIAL

Valneide Nascimento dos Santos
Secretária Nacional da Negritude
Socialista Brasileira do PSB

H

oje, a NSB está organizada e presente em dezenas de cidades,

localizadas em 23 estados brasileiros. Em nossos quadros temos
Militantes, dirigentes e detentores de mandatos, na defesa e promoção
da causa racial e umbilicalmente ligados ao PSB e seu programa
democrático e socialista.
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Temos a consciência da relevância das atividades que desenvolvemos
nas diversas instâncias da nossa organização partidária, do nível local ao
nacional e da efetiva contribuição para o fortalecimento da sigla
socialista. Somos militantes de uma causa que se originou na tragédia da
escravização negra, violenta e infeliz. Nosso objetivo é manter viva a
memória da dívida social, econômica e cultural imposta por 358 anos de
trabalho forçado e segregação dos direitos civis e estruturação
econômica dessa pátria.
O saudoso Eduardo Campos e os valorosos Renato Casagrande e Carlos
Siqueira, dentre outros, sempre estiveram ao lado da Negritude
Socialista. Porém, envio uma saudação especial para os negros e negras
de todo o país, que fazem da NSB esse ﬁrme alicerce do Socialismo
nacional.

"Se você falar com um homem numa linguagem que ele
compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com
ele em sua própria liguagem, você atinge seu coração."
Nelson Mandela

anos
São 70 anos do partido
socialista e 20 anos da
Negritude Socialista Brasileira. “Somos parte de
uma grande e bela história”. Foi com muita alegria que dezenas de integrantes da
Negritude Socialista, reunida em Brasília, comemoraram junto a outros milhões de
brasileiros de todos os cantos os 70 anos do partido socialista brasileiro e 20 anos da
NSB em agosto de 2018. Estiveram presentes integrantes da Executiva e do
Diretório Nacional, governadores, senadores, deputados federais e estaduais,
prefeitos, vereadores e representantes de movimentos sociais.

Durante toda a cerimônia, bandeiras foram agitadas pelos participantes. O salão
azul do Hotel Nacional, onde acontecem as comemorações, foi decorado com uma
exposição temática sobre a trajetória política do partido no país. A homenagem a
Eduardo Campos veio das mãos de Carlos Siqueira, que entregou uma placa a
Renata, viúva do ex-governador, que completaria 52 anos neste dia 10 de agosto.
Renata estava acompanhada dos ﬁlhos João, Maria Eduarda, José e Miguel.
O presidente da Fundação João Mangabeira, Renato Casagrande, saudou a família
Campos e ressaltou a coerência do PSB ao longo de sua história. “O PSB é um
partido coerente desde a Esquerda Democrática, e agora, mais do que nunca,
precisamos mantê-lo e fortalecê-lo no momento em que os brasileiros sofrem ataque
das forças políticas conservadoras. Cabe a nós, socialistas, fazermos uma barreira
para que possamos proteger o contrato social que é a Constituição de 1988”,
aﬁrmou.

Viva a Negritude Socialista!
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Como parte das comemorações, aconteceu a conferência magna “Desaﬁos da
Esquerda Democrática no Brasil e no Mundo” com o deputado do Partido Socialista,
Obrero Espanhol (PSOE), Ignácio Sánchez Amor, o pós-doutor em Ciência Política
pela Universidade de Oxford (Inglaterra), Oscar Vilhena Vieira, e o jornalista e
analista internacional, Carlos Monge Arístegui, do Partido Socialista do Chile.

Articulações da
NSB no Congresso
P

or trás de um nome aparentemente neutro, esconde-se um poderoso mecanismo de
alocação do dinheiro público que são as “Emendas Parlamentares”. A Negritude socialista
tem o entendimento de que esse recurso deve também ser alocado para questões
relacionadas aos negros e negras de todo o país. Por esse motivo, não tem medido
esforços dentro do congresso nacional para que a alocação desses recursos para essa
ﬁnalidade seja uma realidade. A executiva nacional da NSB acredita que passou da hora
de se efetivarem ações que realmente proporcionem a real promoção da igualdade racial
no país, e cabe a este segmento fazer a sua parte, pois os resultados já estão dando frutos
em regiões do país.
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“Emenda parlamentar é instrumento garantido aos deputados federais e senadores
brasileiros em relação ao orçamento da União e entendemos que ainda é devido a
população negra a sua parte nesse bolo que até então não contempla a população
negra como devido”, concluir a secretária nacional da NSB, Valneide Nascimento
dos Santos.
Enquanto isso, no senado, um Projeto de Lei de iniciativa da Negritude Socialista pode
mudar a história de milhões de negros em todo o país. “O PLS 160/2013 certamente
constitui uma ação concreta e eﬁcaz em prol da inserção política dos negros e da
promoção da igualdade racial, minimizando práticas discriminatórias em relação ao
povo negro na sociedade brasileira”, aﬁrmou Capiberibe.
Em 2013, diante da preocupação com a ausência de recursos ﬁnanceiros para que o
movimento negro pudesse trabalhar políticas em prol daqueles a quem representa, de
forma a fomentar projetos voltados para a emancipação e estudos para o povo negro, a
então executiva nacional do segmento negro do PSB elaborou uma proposta que
propunha a destinação de, no mínimo, cinco por cento dos recursos do Fundo
Partidário para promoção da participação política dos afrodescendentes. O projeto,
através do amigo da NSB e Senador João Capiberibe, transformou-se no PLS
160/2013, e essa conquista pode ser uma realidade a qualquer momento.
O Projeto PLS 160/2013 altera a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995) para determinar a destinação do percentual mínimo de cinco por
cento dos recursos do Fundo Partidário para a criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política dos afrodescendentes, a exemplo da
garantia hoje conferida pela citada Lei à promoção da participação política das
mulheres.
Direção Nacional da NSB

O empoderamento
preto e a Comunicação
A ideia da utilização de ações de marketing político nas mídias
sociais esteve nos planos de vários candidatos no ano de 2016 e
não será diferente em 2018, mas a pergunta é: Será que
candidatos e equipes de campanha estão preparados para
enfrentar o desaﬁo das mídias sociais? Alguns, sim. Se levarmos
em consideração as últimas eleições municipais, podemos dizer
que ainda não. A maior parte dos candidatos entende que
marketing eleitoral nas mídias sociais seria apenas uma questão
de jogar para o formato digital peças criadas para o marketing
político convencional, o que certamente não é o caminho.
A do marketing político nas mídias sociais parte do pressuposto da criação de um relacionamento
mais próximo entre o candidato e seu eleitorado, além do frio gesto de simplesmente postar algo nas
redes sociais. Já que é essencialmente marketing de relacionamento, as pessoas precisam saber
que são representadas, precisam se identiﬁcar. É essa a ideia das redes sociais: criar um canal
rápido, fácil e barato para que o candidato possa dialogar com os eleitores.
Marketing Político nas Mídias Sociais
A ferramenta do marketing político nas mídias sociais parte do pressuposto da criação de um
relacionamento mais próximo entre o candidato e seu eleitorado, além do frio gesto de
simplesmente postar algo nas redes sociais. Já que é essencialmente marketing de relacionamento,
as pessoas precisam saber que são representadas, precisam se identiﬁcar. É essa a ideia das redes
sociais: criar um canal rápido, fácil e barato para que o candidato possa dialogar com os eleitores.

Jackson Bueno
Jornalista

O ano de 2018 é mais uma chance de moralizarmos o nosso
cenário político. Não percamos, pois, essa oportunidade. O
Brasil passa, na atual conjuntura, por um conjunto de crises
que requer de todos, e muito especialmente dos atores
políticos, um posicionamento ﬁrme e responsável. Diante
desse quadro, a NSB, em apoio ao PSB, tem feito a sua parte
e ainda mantendo-se dentro do nosso partido tenso,
enfrentado diﬁculdade e mostrando que somos coerentes e
agimos de forma justa e responsável, baseados nos
preceitos socialistas.
A contribuição que nós da NSB pretendemos realizar em
2017 tem fundamento em princípios partidários com raiz nas
convicções do socialismo democrático e diretrizes claras,
cuja mente consiste em delinear as iniciativas e políticas que
se afeiçoem à esquerda, em lugar de produzir uma rendição
quase incondicional aos distantes conservadores.
Valneide Nascimento dos Santos
Secrestária Nacional da NSB
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A Negritude Socialista Brasileira,
segmento maduro e qualiﬁcado

Consciência
Negra de Fato

A homenagem
a Zumbi foi mais do que justa,
pois esse personagem histórico representou a
luta do negro contra a escravidão no período do Brasil
Colonial. Ele morreu em combate, defendendo seu povo e sua comunidade. Os
quilombos representavam uma resistência ao sistema escravista e também uma
forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Zumbi lutou até a
morte por essa cultura e pela liberdade de seu povo.
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A criação dessa data foi importante porque serve como um momento de
conscientização e reﬂexão sobre a importância da cultura e do povo africano na
formação da cultura nacional. Os negros africanos colaboraram muito, durante
nossa história, nos aspectos políticos, sociais, gastronômicos e religiosos de nosso
país. É um dia que devemos comemorar nas escolas, nos espaços culturais e em
outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira.
A abolição da escravatura, de forma oﬁcial, só veio em 1888. Porém, os negros
sempre resistiram e lutaram contra a opressão e as injustiças advindas da
escravidão. Precisamos estabelecer alianças com os outros segmentos
populacionais discriminados, tanto pelo espírito de solidariedade como pelo fato de
que muitos afrodescendentes deles também tomam parte, além de ser a obrigação
de todo aquele que professa uma visão de mundo Humanista e democrática.
Portanto, a causa das mulheres também é a causa dos negros. A negritude também
se compraz com a luta do movimento LGBT. Os povos indígenas, em muito,
assemelham-se à luta dos povos remanescentes de quilombos.
Mas consciência negra também é celebração e festa pela espetacular forma como a
negritude sobreviveu a imensas adversidades e ainda se faz presente, com uma
garra espetacular para demandar seus direitos e diminuir as desigualdades, embora
muito ainda tenha de ser feito. Por isso mesmo, a consciência negra é o momento de
ação. Para além da consciência, o 20 de novembro é um momento para reﬂetir a
ação e reinventar a luta.
Dr. Rafael dos Santos
Professor da UERJ

Martin Luther King

Para além do 20
de novembro

Intolerância
Religiosa
Nós da NSB defendemos o respeito à liberdade de crença, o enfrentamento à
intolerância religiosa e à adoção de medidas de valorização da cultura, da
história e da tradição africana no Brasil. Buscar caminhos para enfrentar a
intolerância religiosa no Brasil, razão de ser socialista.
Em um lamentável episódio, ao acompanhar sua sobrinha que estava com a
ﬁlha sendo atendida no Pronto de Atendimento Infantil – PAI/AP, a deputada
estadual Cristina Almeida (PSB), que também é secretária executiva do
segmento, foi surpreendida por comentários preconceituosos e racistas
deferidos por um vigilante que prestava serviço naquela unidade, chamandoa, dentre vários insultos, de “preta macumbeira”. Ela tomou providências e o
insensato homem que a agrediu teve que esclarecer as coisas na Policia.

Executiva Nacional da NSB
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Um Estado secular ou laico é um conceito do secularismo no qual o poder do
Estado é oﬁcialmente imparcial em relação às questões religiosas, não
apoiando nem se opondo a nenhuma religião. “É inviolável a liberdade de
consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas
liturgias”. Entretanto, os povos e Comunidades Tradicionais de Matriz
Africana são constantemente vítimas das violações de seus direitos.

Semináriode

Formação

Política da NSB
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E

“ xtraordinário, não tem outro adjetivo
para deﬁnir o Seminário Nacional de
Formação Política da NSB”, aﬁrma a
Secretária Nacional da Negritude
Socialista, Valneide Nascimento dos
Santos. O evento aconteceu de 23 a 25 de
junho em Brasília e foi um grande sucesso,
uma aula para todos os presentes. Através
de exposições, debates, palestras e
exercícios, foi possível, literalmente,
capacitar mais de 50 multiplicadores de
todos os estados do Brasil.
O seminário foi idealizado pela Secretaria
de Formação Política da Negritude
Socialista Brasileira (NSB), que tem na
pasta o secretário de formação, Pedro
Filho, juntamente com a Fundação João
Mangabeira (FJM), e apoio do PSB
Nacional. A iniciativa é pioneira nesse tipo
de capacitação e a negritude socialista
inovou. A ideia é superar e avançar. É
chegada a hora de olhar para frente, assim

acreditam os seus idealizadores. A
iniciativa objetivou instrumentalizar os
militantes socialistas negros no
aperfeiçoamento dos conhecimentos
fundamentais para uma compreensão
consistente da realidade política,
econômica, eleitoral e social que nos
circundam.
Outros dois encontros estão previstos
para o mês de novembro de 2017 e março
de 2018, quando o seminário será
concluído. A capacitação servirá ainda de
subsídio para o desenvolvimento de
outras ações que já estão em andamento,
como a Biblioteca Afrorigem e o
Observatório Negro. Nunca antes a NSB
trabalhou tanto em prol dos negros e
negras de todo o país.

Prof. Dumas

A Negritude

para entender que os afrodescendentes não se

Socialista Brasileira

beneﬁciaram do crescimento econômico da

Política Nacional

A

O povo preto na América Latina, além de
amargar mais de três séculos de trabalho
forçado, sob a égide da escravização, sofrem
também os nefastos preconceitos de todas
as formas. São nitidamente discriminados por
pertencerem à etnia negra. Em nome dos
preconceitos são obrigados a optarem por
atividades e trabalhos braçais, pelos quais
recebem baixíssimos salários; os que
conseguiram estudar, são preteridos quando
das seleções de concursos, com êxito para
poucos negros e negras que conseguem
alcançar colocações de aprovações nesses
concursos. E em nome das diversas formas de
discriminações, a população negra, são
mantidas nas ﬁleiras do analfabetismo, às
margens da sociedade, nas favelas e nos
cárceres na maior parte dos países da América
Latina.
N

e

g

r

i t u

d

e

S

o

c

i a

l i s

t a

B

r

a

s

i l e

i r

a

Outro fator de extrema preocupação é a
ausência total de políticas econômicas que
possam emancipar e gerar a ascensão social da
população negra. Não se fala em economia para
o povo negro. Considerando que políticas
públicas ou ações aﬁrmativas, geram garantias
de direitos para o povo negro, visibilidade, mas
não garantem ascensão social,
desenvolvimento e nem crescimento
econômico. Nesse contexto, para que o povo
negro no Brasil e na América Latina, possam ser
reconhecidos, é preciso propor ações
interventivas no sistema educacional, no
sistema econômico e nas formas de
participação política. Dados do jornal El País –
Brasil, aﬁrma que:
“A falta de dados sobre estes latino-americanos
é só a ponta do iceberg do problema. Mas basta

e

a

região.
Estas desvantagens manifestam-se na
capacidade de representação política dos
negros. "Os afrodescendentes se encontram
entre os menos presentes nos cargos políticos.
Com poucas exceções, tais como a Colômbia,
a região se mostra resistente a reservar postos
de liderança e pertence nos partidos políticos ",
aﬁrma Germán Freire, especialista em
desenvolvimento social do Banco
Mundial”.(Fonte:http://brasil.elpais.com
O povo negro foi forçado a se dispersarem pelo
mundo na condição de escravizados e
escravizadas. Em terras estranhas, estranhas
culturas e desconhecidas línguas, foram
submetidos desumanamente a trabalhos nas
lavouras de diversas plantações. Jornadas de
trabalho extremas, alimentação precárias e
precárias condições de moradias. Essa
situação colocou em risco a saúde, a
expectativa de vida e a autoestima do negro e
da negra. Sabe-se que o sistema escravocrata
foi um sistema econômico, o qual vitimou toda a
etnia negra brasileira.
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O sistema econômico escravocrata favoreceu
à população branca ou não negra ao mesmo
tempo que atualmente prejudicou à população
negra. Essa é a razão que a NSB deve ter a
consciência e a coragem de lutar para criar os
meios de emancipar politicamente aos
militantes negros socialistas para que juntos
possamos cobrar essa dívida histórica.
Em suma, a população negra terá de se
ressigniﬁcar e resistir para poder existir como
seres humanos, como sujeitos de direitos
iguais e cidadãos com direitos a voz e a vez na
participação do exercício do poder público
brasileiro e latino americano.

Prof. MSc Domingos Dumas
Secretário Geral da NSB
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e a Conjuntura

PSB Sete ta A os:
Po

ais li e dade, igualdade
e jus ça so ial

"Nada ue e os a à
de oc acia, as ue e os
ac esce ta -lhe uitas coisas»

Ca los Si uei a
P eside te Nacio al do PSB
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A

oà u p i e -seà osà sete taà a osà daà fu daç oà doà
Pa doà So ialistaà B asilei o,à ele
a osà osà
postuladosà eà asà id iasà ueà ilu i a a à ossosà
fu dado es,àe t eàeles,àHe esàLi a,àEva d oàLi sàeà
Silva,à á t ioà C dido,à Joelà Silvei aà eà Ru e à B aga,à
lide adosà po à Jo oà Ma ga ei a,à seuà p i ei oà
p eside teàeà ossoàpat o o.
áà"àEs ue daàDe o
a",àa ploàespaçoàdeà eu i oà
dasà fo çasà de o
asà eà p og essistasà o t aà oà
EstadoàNovo,àe à
,àde o ouàoà a poàdeàatuaç oà
so ialistaà deà oposiç oà à di eitaà eà sà ditadu asà e,à e à
,à deuà e sejoà à fu daç oà doà Pa doà So ialistaà
B asilei oà PSB .
Oàso ialis o,à o oàideologiaàeàp
a,à àoàpostuladoà
hu a istaà eà a xistaà deà jus çaà so ial,à p eo upaç oà
agudaà eà p ofu daà deà o s i iaà ueà osà a i aà aà
e f e ta à polí aà eà ole va e teà asà su essivas,à
va iadasà eà pe a e tesà i jus çasà so iais,à eà oà
ape asà o oà piﬁ aç oà deà odeloà est utu alà deà
so iedade.
OàPSB,àpo àessaà az o,à àoàespaçoàplu alàeào ga izadoà
dosà ue,à e o aà o s ie tesà deà ueà u aà exis à
u a à s o i e d a d e à p e fe i ta , à o st o e à o va sà
expe i iasàdeà o viv iaàhu a aà oà ealis oàdoà
o dia o,àte doà o oà o teàaàjus ça,àaàli e dade,àe,à
o oà a i ho,àaà oe
iaàde o
a.
Éà i dispe s velà e o da à ue,à a ueleà o e toà
hist i oà deà a solutaà hege o iaà doà Pa doà
Co u istaàB asilei oà oà a poàdasàfo çasàdeàes ue daà
eà daà expe i iaà t a alhistaà eà a io alistaà doà lo goà
pe íodo-à àa osà-àdoàgove oàVa gas,àsu geàoàPa doà
So ialistaà B asilei o,à aà defe de à p e u so a e teà aà
ideiaà doà So ialis oà De o
o,à plu alista,à o à
ide dadeàideol gi aàeàso ial.

Co àestasà a dei asàlu i osas,àosàso ialistasàdoàPSBà
oà p ete de a à ega à osà aspe tosà posi vosà dasà
polí asàdoàPCBàeàdoàPTB.àP opuse a à,àe t eta to,à
algoà ueàlhesàpa e iaàesse ial:àaàfo aç oàdeàu aà
ovaàfo çaàpolí aà ue,àpo àu àlado,àseàopu haàaosà
ideaisàli e aisà o se vado esàdoàPSDàeàdaàUDN,àeàpo à
out o,à o à aà vis oà auto it iaà dese volvidaà pelosà
o u istasà eà t a alhistas,à e
o aà o à elesà
v sse osàeà o
ua osàaàte à uitasàaﬁ idades.
Essaàexpe i iaàpolí aài ovado a,à ia vaàeàdeà e toà
odoàva gua distaàdoàg upoàdeàpolí os-i tele tuaisà
j à efe ido,àfoiài te o pida,à o àoàgolpeà ilita àdeà
àeàso e teà ei i iadaàap sàaà ede o a zaç oà
deà ossoàpaís,àe à
,àpo àvalo ososà o pa hei os,à
o oàJa ilàHaddadàeàRo e toàá a al,àal àdeàalgu sà
ueàpa ipa a àdaàfu daç oàdoàPSBà aàp i ei aàfase,à
.à Osà eo ga izado esà fo a à a i ados,à
es uladosà eà ilu i adosà pelosà es osà ideaisà ueà
o tea a à osà ossosà fu dado es.à Po à issoà es o,à
e ue e a àaoàT i u alàSupe io àoà egist oàdoà es oà
Ma ifesto,àP og a aàeàEstatutoàdoàp ojetoàdeà
.
ássi ,àoà ueàseà eo ga izouàfoiàoà es oàpa doàdeà
,à o à ovosà eà velhosà ato esà eà u à o textoà
hist i o,àpolí o,àe o
i oàeàso ialà uitoàdis toà
da ueleàp i ei oàpe íodo.
Tudoàissoàseàe e aà oàide ioà ueà osàfoiàlegadoàpo à
Jo oà Ma ga ei a:à So ialis o se li erdade,
so ialis o ão é. Li erdade se so ialis o, li erdade
ão pode ser. Daíà ossaàdivisa:àSo ialis oàeàLi e dade.à
áàli e dadeàdoàaut
oàso ialis o,à ueàseàali e çaà oà
t ip àdaàjus ça,àigualdadeàeàe uidade,à ueà o p e à
oà ide ioà
oà doà PSB.à É aà fo teà deà i spi aç oà aà
so iedade,à eà oà deà adaptaç oà aosà pad esà dasà
lassesàdo i a tes.
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o à seusà p i ípiosà p og a
osà eà ostu a doà
E t eà
à eà
,à oà PSBà a ouà suaà polí aà pelaà
alia çasà oà a poàso ialista,àevide iaàasàdife e çasà
defesaà deà de o a iaà a eaçadaà ouà pisoteadaà aà
o asi oàdaàde etaç oàdaàilegalidadeàdoàPCBà
,àdaà
o à osà pa dosà so ial-de o atasà eà a eà oà espaçoà
posseà deà Va gasà
,à aà a pa haà daà legalidadeà
pa aàu aàalte a vaàso ialistaàeàde o
a.
;à a ouà suaà polí aà a io alistaà pelaà
Éà o à essasà polí asà ueà oà PSBà ve à o uista doà
o st uç oà deà u aà aç oà e o o i a e teà
ades esà eà es e do.à á e toà de o a a e teà aoà
i depe de te,à aà a pa haà doà "Pet leoà à osso";à
di logo,àte doà o oà efe
iasàosàvalo esàdaàjus çaà
a ouà suaà polí aà so ialà aà o ga izaç oà dosà
so ial,à li e dade,à de o a ia,à so ialis o,à e e eà
estuda tesà UNE à eà dosà t a alhado esà u aisà Ligasà
ades esà eà expe i e taà desliga e tos,à de t oà deà
Ca po esas ;à a ouàsuaàpolí aàdeài lus oàso ialà
te s esà eà dive g iasà pi asà doà espaçoà daà polí aà
aà evoluç oàdeàsiste asàedu a io aisà ueàa i a àoà
i s tu io al.
a i hoàdaài lus oàe o
i a,àpolí aàeàso ialàdosà
HojeàoàPSBàai daàe a aàe àsuaà o dutaàeàp og a aà
ex luídos.
algu sà dosà desaﬁosà est at gi osà aisà i po ta tesà
Ne à aà ditadu aà ilita ,à e à aà uedaà doà u oà deà
pa aà oà futu oà daà aç o,à ueà pe a e e a à
Be li à a gi a à aà al aà doà PSBà ueà seà ee gueà
i ealizadosàaoàlo goàdaàhege o iaàpolí aàdoàPa doà
est utu al e teà e à
à pa aà da à o
uidadeà aoà
dosà T a alhado esà e,à ago a,à sof e à a eaçaà ealà deà
idealà deà so ialis oà eà li e dadeà aà o solidaç oà doà
u aàgui adaàli e aliza te,à ueàate taà o t aàoàespí itoà
p o essoàde o
o.
eàp evis esàdaàCo s tuiç oàCidad àdeà
,àal àdeà
Naà aç o,à eà oà s à osà p i ípios,à de o st ouà suaà
te àte tadoà asga àaàCo solidaç oàdasàLeisàdoàT a alhoà
ide dadeàaoàpa ipa ,à o àespí itoàde o
o,àdoà
CLT ,à ueà foià lite al e teà asgadaà aà opo tu idadeà
gove oà p ag a a e teà pa la e ta istaà doà
e à ueàseàap ovouà oàCo g essoàNa io al,àaà efo aà
t a alhistaà p opostaà peloà
p eside teà Ita a à F a o,à
gove oàdeàMi helàTe e .
o t i u i d o à d e à o d oà
Ne
a
ditadu
a
ilita
,
e
a
Oà p i ei oà desaﬁoà à
ualita voà osà i ist iosà
ueda
do
u
o
de
Be
li
a
gi
a
o st ui à u à p ojetoà deà
daàSaúdeàeàdaàCultu a,àeàdoà
a
al
a
do
PSB
ue
se
ee
gue
a ç o , à d e t a l h a d o à eà
gove oà daà F e teà Popula à
est
utu
al
e
te
e
1
5
pa
a
da
ealiz vel,à ueà eo ie teà osà
doàp eside teàLula,à aà eaà
o
uidade ao ideal de so ialis o
u
o s à d o à o s s oà
doà Mi ist ioà daà Ci iaà eà
e li e dade a o solidação do dese volvi e toà polí o-à
Te ologia.
p o esso de o á o .
i s tu io al,à e o
i oà eà
áà ola o aç oà doà PSBà aà
deà
esgateàdaà
ossaàe
o eà
aseà gove istaà dosà doisà
dívidaàso ial:
a datosà p eside iaisà doà p eside teà Lulaà eà oà
a à a plaà eà adi alà efo aà polí a,à a a ge doà oà
p i ei oàgove oàdaàp eside teàDil aàseàdesta ouàpo à
Legisla vo,à Exe u voà eà Judi i io,à i s tuiç es,à e à
oài li a àu aàpa ipaç oài te essadaà asà e essesà
ge al,àle tas,àe àdes o passoà o àasà e essidadesà
doà pode ,à asà po à se à p og a
a.à Oà espí itoà
daà aç oàeàdoàpovo,àdese o t adasàouàdesa uladasà
de o
oà à efe e iadoà aàlutaàpelaàhege o ia,àeà
e t eà sià e,à i te a e te,à uitasà vezesà do i adasà
pelaà apa idadeà deà ola o aç oà de t oà deà u à
pelasàelitesàex lude tes;
ealis oàpolí o.
àp ojetoàdeàp ofu daà efo aàu a a,à ueàapo teà
Po àout oàlado,àat àesteàpo toàdeàusaàhist ia,àte àsidoà
eaisà soluç esà eà osà eiosà e o
i osà ade uados,à
aàaç oàe àgove osàestaduaisàeà u i ipaisà ueàoàPSBà
to a doà e à o side aç oà aà ealidadeà so ialà deà u à
de o st aà suaà ealà ide dade.à Nessesà espaçosà
paísà e i e te e teà u a o,à o deà i pe a à oà aosà
de o
os,à o deà eleà te à ueà gove a à o à
ha ita io alà eà su -ha ita io al,à oà se
e toà deà
oliz es,àoàPSBà o ﬁ aàsuaàf à aàde o a ia,àse ,à oà
i segu a ça,à edoà eà osà aisà va iadosà posà deà
e ta to,àseà u va à sài posiç esàdoà o se vado is oà
viol ia,à aà seg egaç o/ex lus oà so ialà aoà ladoà daà
eàdasà lassesàop esso as.àásà a a te ís asà ueàoàPSBà
opul ia,à aà de sidadeà deà faltaà deà e p egoà eà oà
evide ia à essasà atuaç esà aà a pliaç oà deà fo asà
su e p ego,à aà faltaà deà est utu asà deà t a spo te,à
pa
ipa vasà popula esà deà ad i ist aç o,à aà
sa ea e toà si oà eà se viçosà osà ai osà eà favelasà
p eo upaç oà o àaà a,àaàate ç oàaàseto esà si osà
aisà a e tes,àe t eàout osàp o le as;
deài lus oàso ialàdasà a adasà aisàpo esà aà eaàdaà
à efo aàedu a io al,à ue,àult apassa doà edidasà
edu aç o,àsaúdeàeà e adoàdeàt a alho.
palia vasàeàseto iaisàeà efo ça doàava ços,àso etudoà
Éàta
à aàatuaç oàpa la e ta à ueàoàPSB,à oe e teà

oà daà u ive salizaç oà daà edu aç oà si a,à o je veà
e upe a àeàava ça à aà'à ualidadeàdaàedu aç o',à oà
so e teà aà di e s oà deà 'e si oà pa aà oà t a alho',à
o oàta
àedu aç oàpa aàaà idada ia;
d à efo aàsa it iaà ue,à efo ça doàeàa plia doàaà
di
i aà daà des e t alizaç oà ope adaà peloà SUS,à
ga a taàu aà ualidadeàdeàp eve ç oàeàate di e tosà
dasà doe ças,à p o ovaà aà edu aç oà eà uidadoà daà
saúdeà oà a poàdaàali e taç oàeàdeàedu aç oà si aà
eàdoà e -esta àpsí ui oà oàsiste aàpú li oàdeàsaúde,à
asàta
à oàsiste aàedu a io al.
e à ovoàp ojetoàdeàpolí aà a oe o
i a,à ueà oà
seàsu etaà ega e teàaosà a dosàdoà o eta is oà
i te a io alà eà a io al,à eassu aà aà a dei aà
hist i aà doà PSBà o à elaç oà à dívida,à epe seà aà
polí aàdeàju osàeàaà elaç oàpú li o/p ivado;
f à ovoà p ojetoà deà efo aà ag ia,à o side a doà
ta toàaà uest oàdoàt a alhado à u alàeàsuasà elaç esà
o à oà e ado,à o oà aà uest oà deà u aà polí aà
a ie talà ueà p ese veà asà ﬂo estas,à asà guasà
te est esà eà su te
eas,à oà e uilí ioà e ol gi oà
e t eà atu eza,à a i ais,à as,à so etudo,à ueà
elho eà asà o diç esà deà vidaà deà ilh esà deà
asilei osà ueà vive à e à o diç esà i f a-hu a asà
aàpe ife iaàdasàg a desàeà diasà idadesàdoà ossoà
país.

Oàsegu doàdesaﬁoàpodeàse àoàdeà esgata àoàvalo àdoà
idealà so ialistaà eà daà de o a ia,à de ilitadosà pelaà
expe i

iaà doà so ialis oà eal,à t adi io al e teà

defe didoà po à pa dosà doà a poà daà es ue daà eà
pelasà expe i

osà gove osà deà u hoà

so ial-de o ata,à oà ualàseà istu a àaàhege o iaà
dosà o havosà pa la e ta es,à aà p edo i

iaà doà

populis oà p eside ialistaà eà osà o di io a e tosà
i postosà peloà siste aà ﬁ a

ei oà a io alà eà

i te a io al.
Oà te ei oà eà talvezà oà deà aio à la ou à popula ,à
o sisteà e à ofe e e à aoà povoà asilei oà u aà
pe spe vaà deà
aà aà polí a.à áà des e çaà aà
polí aà p ovo adaà pelaà he a çaà deà u aà o upç oà
ul vadaàde t oàdaà ultu aàdaàp iva zaç oàdosà e sà
pú li osà pode ,à i uezas,à Estado à eà daà ultu aà doà
p ivil gioà oàs àe o
i os,à asà osà
itosàdaà
jus ça,à daà edu aç o,à daà saúde,à daà o upaç oà eà
p op iedadeàdoàsoloà u alàeàu a oàet . ,àfazà o à ueà
hajaàdes e çaàeàdesespe a çaà oàsiste aàpolí opa d io.
Ca eàaoàPSBà e o st ui ,à oàpovo,àaàf à aàpolí a,àse à
e o he idoà o oàu àpa doà oàeà o pete te,àeà
assi à es e à eleito al e teà pa aà seà to a à u aà
alte a vaà ealà deà polí aà de o
a,à i lusiva,à
a io alista.àà

‘
Negritude / Nov. 2017 / 12

iasà dosà úl

Com alegria parabenizamos duas
personalidades da política
nacional que representam a
Negritude Socialista dentro do
Congresso Nacional como
lideres, deputado Júlio delgado,
líder da bancada do PSB na
Câmara e a senadora Lidice da
Matta, lider da bancada socialista
no senado. ambos já
demonstraram a garra que
precisamos para fortalecer os
reais valores do PSB
É hora de olhar pra frente e
trabalhar. Conte com a NSB
sempre.’

s!
Estamos junto

Empoderamento
que

negro começa

Wilton Pires Júnior
Integrante da NSB-ES
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na escola

A Coordenação de Estudos Africanos,

Afro-brasileiros e Indígenas – Ceafri, criada
pelo Subsecretário Pedagógico da
Prefeitura de Vila Velha - ES e integrante da
NSB-ES demonstrou, através da criação
desse departamento, como se trabalhar e na
prática implementar a Lei 10639/2003, ou
seja, como se faz a real aplacação daquilo
que estabelece a referida lei, um caso a ser
seguido pelo restante do país.
Em parceria com a Fundação Palmares,
iniciou-se no dia 19 de outubro o curso
“Conhecendo nossa história: da África ao
Brasil”. O município tem como proposta,
através da Ceafri, vinculada
à Secretaria de Educação
municipal, o fortalecimento
de políticas públicas
voltadas para a cultura
negra, de forma a contribuir
para a boa construção e
implementação de medidas
efetivas para um país mais justo e com
igualdade de oportunidades. Dessa forma, é
atendida a proposta de formação de
docentes com ênfase na educação de
relações étnico-raciais propondo uma
mudança de comportamento por parte dos
professores envolvidos.

O projeto contempla a formatação de um
material com especiﬁcidades do município
e dos demais municípios que aderiram ao
projeto piloto da Fundação Palmares. Cerca
de 40 professores participam desse
processo com carga horária de 60 horas,
sendo seis encontros presenciais, uma
visita técnica a um quilombola e atividades
não presenciais executadas através da
plataforma.
A proposta visa desde o empoderamento
ate a inclusão de fato do negro, como deve
ser, inclusão essa em um espaço que deve
ser compartilhado sem olhar a cor da pele. E
esse empoderamento tem que começar na
base, que é a escola. A segunda etapa do
curso será em 2018, que consistirá na
execução do projeto nas
escolas municipais a partir da
reedição do livro “O que você
sabe sobre a África”? Uma
viagem pela história do
continente e dos afrobrasileiros e da revista temática
pedagógica. ''Me sinto honrado em fazer
parte desse projeto e saber que a iniciativa
faz e fará a diferença para milhares de
pessoas'', aﬁrma Wilton Júnior, idealizador
do Projeto.

A Negritude Socialista Brasileira é representada

a

no Congresso Nacional por parlamentares
comprometidos com as causas dos negros e negras
de todo Brasil. O deputado Federal Jorge Hilton é um
desses representantes na Câmara dos Deputados.
Em 2017, após chegar ao PSB, as secretárias da
Negritude Socialista Brasileira nacional e a secretária
estadual-MG, respectivamente, Valneide Nascimento dos Santos e Rosângela Silva, receberam com
alegria o deputado que chegou para somar positivamente ao partido socialista e, sobretudo, a NSB.

diferença

Quando se ﬁliou ao segmento negro, o deputado pelo PSB-MG, George Hilton, exerceu o cargo de
deputado estadual por dois mandatos consecutivos, entre 1999 e 2007. No pleito de 2006, elegeu-se
deputado federal, sendo reeleito sucessivamente em 2010 e 2014. A sua longa trajetória política fala por si
só e o segmento negro, que representa milhões de brasileiros, ganha um grande colaborador para as
lutas diárias em prol dos negros e negras que defendemos. A ﬁliação ocorreu no último dia 2 de setembro
e contou com a participação do ex-prefeito da capital mineira e presidente do PSB-MG, Márcio Lacerda,
de integrantes da NSB no estado e do representando da NSB Nacional, Carlos
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Atuação
conjunta
que faz

Eduardo de Oliveira, Secretário Institucional e
Relações Internacionais.
O deputado abriu as portas do seu gabinete
para atuação da NSB e colocou-se a disposição
para o trabalho de fortalecimento do movimento
negro, em parceria com todos os diretórios
possíveis. Um plano de trabalho será elaborado
nesse sentido e o segmento sairá ainda maior
como segmento coletivo organizado dentro do
partido socialista.
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A juventude Negra
Outro ﬁel aliado da NSB é o deputado federal
Bebeto Galvão – BA. Sua vida pública se
iniciou ainda como jovem estudante, sendo
líder estudantil na década de 1980. Ingressou
no movimento trabalhista organizando o
sindicato de trabalhadores, ou seja, desde
muito jovem colocou-se como defensor dos
mais necessitados e, sobretudo, dos negros na
BA. Em 1992, foi eleito o vereador mais jovem
da cidade de Ilhéus, e mais tarde assumiu,
como suplente, o mandato de Deputado
Federal pela Bahia, na legislatura 2011-2015.
Nas eleições de 2014, foi reeleito para o mesmo
cargo, pelo Partido Socialista Brasileiro.

Amapá, Cristina Almeida, o vereador pela BA,
Silvio Humberto, o presidente do PSB, Carlos
Siqueira, e o presidente da Fundação, João
Mangabeira, dentre tantos outros construíram,
juntos a NSB, um alicerce forte que faz com que
o segmento se ﬁrme como o maior do país, não
apenas se comparado a outros do PSB, mas se
comparado a instituições nacionais e
internacionais. O nosso obrigado também ao
amigo senador João Capiberibe e a deputada
federal Janete Capiberibe, também do Amapá,
que lutam conosco, não apenas em favor dos
quilombolas ou pela transparência, marcas que
também pertencem a estes, mas em todos os
momentos estiveram e estão ao nosso lado.
A NSB desenvolve, em parceria com outros
organismos, atuação inclusive no exterior, e os
resultados positivos se devem a essa parceria.
“Somos fortes e estamos crescendo ainda
mais, vou sempre me orgulhar dos resultados
alcançados, sabendo que contamos com a
participação de milhares pelo Brasil, desde o
amigo do Campo, que humildemente abriu as
portas para nós, como também de autoridades
partidárias, que conosco caminham, aﬁrma a
secretária nacional da NSB, Valneide dos
Santos.

Bebeto atua com determinação para o
Ações como o curso de Formação Política para
empoderamento do negro no país, e ainda
negros de todo país, aumento do número de
contra todo e qualquer gesto de intolerância e
parlamentares,
sobretudo nos municípios do
discriminação contra a população negra. O
país, parceria e projetos, são parte do que está
deputado Bebeto alerta ainda para o que
ocorrendo
por todo Brasil e que tem a atuação
considera “racismo institucional”, e disse que
da
Negritude
Socialista. Em 2018 não será
muitas vezes são os
diferente.
agentes de segurança
Somos fortes e estamos crescendo
pública que levam à
Por outro lado, um
ainda mais, vou sempre me
“matança”. Por outro lado,
Projeto de lei da
orgulhar dos resultados
o deputado entende e atua
senadora Lídice da Mata
para que os jovens
alcançados, sabendo que
(BA), que prevê o ﬁm dos
ocupem espaços não
contamos com a participação de
autos de resistência, foi
apenas de poder, mas de
um dos grandes desaﬁos
milhares pelo Brasil ...’’
setores de inﬂuencia na
da senadora em favor
sociedade, seja nas artes,
dos negros, que muitas
esportes, universidades e que os jovens sejam
vezes eram assassinados nas ruas do Brasil.
tudo, desde a proﬁssão mais simples, aos
Auto de resistência é a denominação legal para
quando um policial tira a vida de um suspeito
maiores postos dos 3 poderes constituídos.
alegando legítima defesa e resistência à prisão.
Nesse caso, o policial não é responsabilizado.
Todos juntos
Não só apenas os deputados federais Jorge
O projeto altera o Código de Processo Penal
Hilton e Bebeto Galvão estão alinhados e
(Decreto-Lei nº 3.689/1941) e suprime do artigo
trabalhando em prol dos negros e negras de
292 o chamado “auto de resistência”. Por essa e
todo o país, diversos outros nomes, sobretudo
outras iniciativas, a senadora Lídice é uma
na política, estão engajados. Nem todos são de
eterna parceira da NSB, e muito nos orgulha no
pele branca, mas estão conosco, integrantes do
senado.senado.
legislativo como a deputada estadual pelo
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