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SUPORT-ES celebra o Dia da 
Consciência Negra  

 

Acesse nosso site: www.suport-es.org.br 

Um dia importante para que os negros façam 
uma reflexão.  É assim que o presidente do 
SUPORT-ES, Ernani Pereira Pinto, define o Dia 
Nacional da Consciência Negra, comemorado 
nesta sexta-feira (20). 
 
“É um dia importante para que o 
afrodescendente faça uma reflexão do quanto é 
importante estar organizado na sociedade, como 
trabalhador, profissionais das mais  diversas 
áreas e, principalmente, como negros. 
Consideramos que a dívida social com os negros 
é impagável”, afirmou o presidente. 
 
Ernani observou ainda que lembrar a memória de 
Zumbi dos Palmares representa a luta pela 
liberdade dos negros no Brasil. “A data é um 
contraponto ao 13 de maio. Porque o 13 de maio 
foi apenas a sanção da Lei Áurea, mas a luta pela 
liberdade, por nós, é celebrada em Zumbi dos 
Palmares. Ele é uma referência de líder”, frisou. 
 
Na quarta-feira, um policial civil que acampava 
em frente ao Congresso Nacional com outros 
manifestantes que pedem a volta dos militares 
ao poder foi preso em Brasília. O policial é 
acusado de atirar para o alto durante a Marcha 
das Mulheres Negras na Esplanada dos 
Ministérios. 
 
O presidente do SUPORT-ES, que estava em 
Brasília, onde foi montada uma vigília da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Transportes e Logística (CNTTL), classificou o 
episódio como um ato de racismo. 

 

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS. 

O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO. 

Dia Nacional da Consciência Negra 
 

O dia 20 de Novembro é uma homenagem a 
Zumbi dos Palmares, pois é a data na qual ele 
morreu, lutando pela liberdade do seu povo no 
Brasil, em 1695. Zumbi, líder do Quilombo dos 
Palmares, foi um personagem que dedicou a sua 
vida lutando contra a escravatura no Brasil. 

“Presenciei a falta de segurança para as 
militantes. Isso é um reflexo do que acontece 
no Brasil e foi uma atitude racista, de quem 
defende a volta da ditadura militar”, afirmou 
 
Para o membro do Fórum Estadual da 
Juventude Negra, Lula Rocha, a data é uma 
oportunidade para apresentar reivindicações. 
 
“Além de ser uma celebração da imortalidade 
de Zumbi dos Palmares é uma oportunidade 
para reivindicar. O racismo é muito presente 
na sociedade. É preciso enfrentar essa 
situação”. 
 
Lula Rocha lembrou que, nesta sexta, será 
realizada a 8° Marcha Estadual Contra o 
Extermínio da Juventude Negra. O ato terá 
início às 8 horas, com concentração em frente 
à antiga Capitania dos Portos, no Centro, e 
encerramento no Palácio Anchieta. 
 
“Contaremos com o movimento sindical na 
marcha e o SUPORT-ES historicamente 
participa deste processo”, finalizou. 


