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#DERRUBAPEC55

Servidores juntam-se a milhares de manifestantes em
Brasília contra a PEC do Fim do Mundo e dão recado ao
governo Temer: Não aceitaremos corte de direitos !

13 de dezembro,
vai ter mais luta!
ENCARTE ESPECIAL: MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA
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Plenária da Fenajufe convoca à mobilização contra a PEC 55
Delegações de 25 sindicatos estaduais aprovaram em Brasília plano de lutas contra retirada de direitos
Hélcio Duarte Filho

retirada de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários da história do país.
A Plenária ocorreu de 24 a 27
de novembro, em Brasília, e reuniu cerca de 220 servidores que
integravam as delegações de 25
sindicatos estaduais.
Fotos: Joca Duarte

O calendário de mobilizações
aprovado prevê, para 13 de dezembro, um dia nacional de mobilização no Judiciário Federal e no
MPU contra a PEC.
A 20ª Plenária Nacional da Fenajufe fez um chamado ao conjunto dos servidores do Judiciário
Federal e do Ministério Público
da União pela participação nas

mobilizações contra a PEC 55.
A avaliação que prevaleceu ao
longo dos debates é de que a proposta de emenda constitucional
pode abrir caminho para a maior

É para esse dia que o presidente do Senado, Renan Calheiros
(PMDB), marcou a votação da
proposta em segundo turno.
Definiu-se ainda pela participação nas atividades que venham

a ser convocadas pelo Fórum das
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe)
e pelo conjunto das centrais sindicais.
Marcou-se uma reunião ampliada da direção da Fenajufe para
18 de fevereiro de 2017.
O apoio ao movimento que
questiona a legitimidade e a legalidade da dívida pública, que
tem a Auditoria Cidadã como carro-chefe, também foi reafirmado,
assim como a denúncia de que os
projetos que estão sendo adotados têm como principal objetivo
desviar recursos das áreas sociais
para o pagamento dos juros das
dívidas públicas.

Assembleia aprova contas do Sintrajud
Servidores destacam esforço financeiro em ano de greve; previsão orçamentária para
2017 também foi aprovada
Servidores associados ao Sintrajud aprovaram, por unanimidade, em assembleia no dia 19, o
parecer do Conselho Fiscal favorável à aprovação das contas do
Sindicato do ano
passado, bem
como a previsão orçamentária para 2017,
também
por
unanimidade.
“Os
controles
financeiros têm
sido observados
regularmente e
nenhuma despesa deixou de
ser comprovada”, afirmou Jean Carlos de Morais, servidor da JT Barra Funda e
membro do Conselho Fiscal.

Judiciário Federal. “Foi uma verdadeira saga”, resumiu. Foram
nove caravanas de ônibus a Brasília só em 2015.
A longa batalha em nenhum
momento comprometeu a saúde financeira da
entidade e a reserva já foi em
grande parte recomposta, disse
o diretor.

“Os controles
financeiros têm sido
observados regularmente e nenhuma
despesa deixou de
ser comprovada”,
afirmou Jean Carlos
de Morais

Ele observou que na greve de
2015 o Sintrajud destinou grande
parte de sua reserva financeira à
mobilização da categoria. “Temos
conversado com a Diretoria Executiva sobre a adoção de medidas
de economia e a recomposição
desses fundos, para as futuras lutas da categoria”, declarou.
O diretor Cléber Borges de
Aguiar, servidor do TRF-3, destacou o esforço dos servidores na
mais intensa greve da história do

Futuras lutas

O
servidor
Tarcísio Ferreira,
da JT Barra Funda, sugeriu que
no médio prazo o Sindicato forme
um fundo de greve mais robusto,
tendo em vista que os trabalhadores devem se preparar para lutas
difíceis na defesa de seus direitos.
“Serão anos muito duros pela frente”, declarou.
“Teremos de buscar a unidade
na luta com os trabalhadores do
serviço público e outras categorias para enfrentar os projetos de
contrarreforma do governo, como
a PEC 55, a reforma da Previdência e os cortes dos orçamentos públicos”, acrescentou a diretora do
Sintrajud Raquel Morel Gonzaga.

Ideias

Um espaço para a livre expressão de opinião

Falando de um tabu
O tema do suicídio (origem no latim:
sui quer dizer si próprio e cida vem de caedere, cidiu, que significa matar) não se
esgota e eis o porquê: vivemos em uma
sociedade regida por regras de conduta
sociais, culturais e até legais, em que o não
cumprimento gera sanção, que é uma forma de reação que causa mal estar. Isso leva
a pessoa a evitar o mal estar e a obedecer
às regras sociais. O excesso na sanção, por
exemplo, potencializa o suicídio. A falta de
sanção também.
Não é a toa que Durkheim chama isso
de anomia, provocando a sensação de que
a sociedade em que vivemos não tem regras, ou, se tem, nesse caso são muito rígidas. Há também aquele suicídio chamado
de egoísta, presente no depressivo, que é
aquele que por algum motivo foi afetado
pela sociedade. Ele pode ter jogado o jogo,
obedecido às regras e dado mais de si, mas
a sociedade de alguma forma o afetou,
talvez não devolvendo os frutos que ele
plantou. Há também aquele que morre por
alguém, por um país, por uma causa, sendo considerado um suicida altruísta.
Em lugares quentes ocorrem menos

do que em lugares frios, pessoas mais jovens e pessoas com mais idades cometem
mais do que os outros, casados menos do
que solteiros, com filhos menos do que
sem filhos, separados mais do que casados, pessoas formadas menos do que com
pouco estudo, ricos mais do que pobres,
desempregados mais do que empregados,
com perda de status econômico do que
com reajustes, protestantes mais do que
católicos e do que judeus, homens mais
do que mulheres e, enfim, em tempos de
crise mais do que sem crise. Sabe-se que
em guerras os suicídios quase que cessam!
O mais importante de tudo isso é saber
que o enlaceamento social, ou seja, a interação social torna a vida mais prazerosa e
diminui os suicídios. O entibiamento, que
é a desinteração social por algum motivo
pessoal ou coletivo, aumenta, sim, os suicídios. Ficamos por aqui, pois o veneno da
cobra que mata também cura e vice-versa.

Rodrigo Carneiro O. Tielzmann
Técnico Judiciário da JT Barra Funda

Os textos desta seção não refletem necessariamente a opinião do Jornal do Judiciário ou do Sintrajud. Envie para
ideias@sintrajud.org.br a sua colaboração: você pode escrever sobre qualquer tema. Não será aceito conteúdo
ofensivo ou discriminatório. Os textos serão publicados por ordem de chegada e devem trazer o nome e uma breve
apresentação do autor o tamanho pode variar entre 1.500 e 2.000 caracteres com espaços. PARTICIPE!

Jornal do Judiciário

Diretoria: Antonio dos Anjos Melquiades (Melqui), Cleber Borges de Aguiar, Elizaldo Veríssimo da Silva, Ênio Ferreira Mathias, Erlon Sampaio de Almeida,
Flávio Conrado Junior, Inês de Castro, João Carlos Carvalho da Silva, Lucas José Dantas Freitas, Lynira Rodrigues Sardinha, Maria Angélica Olivieri, Maria Helena
Garcia Leal, Maurício Rezzani, Raquel Morel Gonzaga, Salomão Sousa Ferreira

Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores do
Judiciário Federal no Estado de São Paulo

Sede: Rua Antonio de Godoy, 88 - 16º and. - São Paulo / SP - CEP 01034-000 - Tel.: (11) 3222-5833 - Fax: 3225-0608 - Email: sintrajud@sintrajud.org.br
Subsede Baixada Santista: Rua Adolfo Assis, 86 - Vila Belmiro - CEP 11075-360 - Tel.: (13) 3238-3807 Santos/SP - Email: sintrajudsantos3@gmail.com
Editora: Edna Pinson | Jornalistas: Hélio Batista Barboza e Shuellen Peixoto | Colaboração: Hélcio Duarte Filho | Diagramação: Manoel Carvalho Neto | Tiragem: 12.500 exemplares

Quinta-feira, 1o8de
de 2016
Terça-feira,
dedezembro
novembro
de 2016

Jornal do Judiciário - 3

Fotos: Joca Duarte

Após bombas contra estudantes e trabalhadores,
Senado aprova PEC 55

Com galerias vazias, senadores votam em 1º turno PEC que “congela” serviços públicos por 20 anos
Galerias do Plenário vazias. Cerca de quatro horas antes, bombas de gás lacrimogêneo e
tiros com balas de borracha lançados pela Polícia Militar expulsavam do gramado do Congresso Nacional milhares de manifestantes, boa parte deles estudantes. O relógio marcava 22h40
quando o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, anunciava o resultado da votação da
PEC 55 (241): 61 votos a favor, 14 contrários.
Mais de 30 mil
pessoas foram à manifestação “Ocupa
Brasília” contra a
proposta de emenda
constitucional que
pode “congelar”
por 20 anos as despesas com serviços
públicos, entre eles
educação e saúde. A
manifestação foi a
maior já realizada contra essa PEC e reflete o crescimento do movimento contrário à proposta.
Servidores do Judiciário Federal participaram do protesto, assim como muitos servidores
de outras áreas. Foram os estudantes, no entanto, que deram o tom do protesto, que desde a
primeira concentração, ainda no Ministério da Educação, fazia muito barulho. Vários grupos
levaram para a Esplanada dos Ministérios instrumentos de percussão.

Violência
A repressão ao ato começou cerca de 20 minutos após os manifestantes chegarem ao Congresso
Nacional. Muitas bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas e até a cavalaria foi acionada. A
multidão foi forçada
a recuar, primeiro até
a Catedral, a cerca
de 1.700 metros do
Congresso. Depois,
após a segunda investida do Choque,
por volta das 19h20,
até as proximidades
da Rodoviária. Revoltados com a violência policial, parte
dos manifestantes

atingiu as vidraças da entrada do Ministério da Educação. Dois carros foram incendiados e o veículo de uma TV, virado.
A ação da polícia deixou feridos por estilhaços de bombas e tiros de bala de borracha. Não
há relatos de que haja casos mais graves. Para o servidor da JT e diretor de base Marcus Vergne,
que esteve na manifestação, Brasília foi transformada em um cenário de guerra. “Estava tudo
armado para não deixar o ato acontecer, o Planalto estava cercado por fitas de interdição, aquelas pretas e amarelas”, afirmou o servidor. “Mal conseguimos começar sair da concentração do
ato, enfrentamos uma chuva de bomba de gás”, relembrou.
Após a votação da PEC, senadores da oposição lamentaram o retrocesso histórico que, em
suas palavras, representa a PEC 55.
Lembram ainda que a proposta aprovada atinge ainda mais fortemente as camadas menos
favorecidas da sociedade brasileira.

Vamos à luta!
A votação em segundo turno da proposta está marcada para o13 de dezembro. Novas
manifestações devem ser convocadas.
A luta contra a chamada “PEC do fim do mundo” ou “PEC da morte”, referências às
consequências que seus opositores projetam para a implantação dela, vai continuar.
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TRE compra carros e TVs de luxo, mas corta gastos essenciais
No TSE, servidores deixam de receber benefícios; STJ suspende pagamento do 13º
Hélio Batista Barboza

Pauta inclui compensação da greve,
condições de trabalho e o caso de
agressão em Salto

Em meio à indignação dos servidores, o
TRE comprou por meio de pregão eletrônico
duas caminhonetes SUV modelo Hilux SW4,
duas TVs de 75 polegadas com tecnologia 4K
ultra HD, um home theater com blu-ray e duas
cafeteiras com moedor de grãos.
Ao todo, a corte gastou mais de R$ 550 mil
na compra desses bens luxuosos, sendo R$ 390
mil só com as caminhonetes, com previsão de
pagamento à vista.
O corte de verbas que atingiu todo o Judiciário Federal não impediu a aquisição, que,
segundo o TRE, tem previsão no orçamento.
No entanto, o próprio Tribunal vem cortando despesas essenciais, inclusive com a
dispensa dos trabalhadores terceirizados que
faziam limpeza, operação de elevadores e outros serviços.
O TRE fixou um limite orçamentário para
o pagamento das horas extras, embora a quantidade de horas trabalhadas pelos servidores
nas eleições municipais tenha ficado muito
além desse limite.
Além disso, ao contrário de outros tribunais
eleitorais, o de São Paulo não concedeu aos seus
servidores um dia de descanso após o primeiro e

o segundo turno das eleições.
O Sintrajud vem questionando todos esses cortes e protocolou requerimentos sobre a
questão das horas extras e o dia de descanso
remunerado. “O Tribunal tem obrigação de garantir os direitos, o pagamento de benefícios dos
servidores, e também melhores condições de trabalho”, afirmou Raquel Morel Gonzaga, diretora
do Sindicato e servidora do TRE.

TSE e STJ atrasam pagamentos
Enquanto isso, em mais uma demonstração

Sintrajud busca audiência
com Presidente

de que os servidores estão pagando a conta da
crise nos tribunais, o TSE comunicou que não
pagaria em novembro o vale-transporte, o vale-alimentação e o auxílio-creche, entre outros benefícios. Gastos com medicamentos e consultas
médicas não seriam reembolsados.
Já o STJ suspendeu o pagamento da primeira
parcela do 13º salário sob a alegação de falta de
verba e não informou nem mesmo um prazo para
o pagamento.

Veja matéria completa no site do Sintrajud

Os servidores do TRE deram mais um passo
na busca de solução para a compensação da greve de 2015. A diretora do Sintrajud Raquel Morel
Gonzaga, servidora do Tribunal, e a advogada
Joyce Neres, do departamento jurídico do Sindicato, levaram ao juiz assessor da Presidência,
Marco Antonio Martin Vargas, um abaixo-assinado solicitando mais prazo para a compensação.
A reunião com o juiz fez parte das atividades do Dia de Luta contra a PEC 55, em 25 de
novembro.
O juiz assumiu o compromisso de buscar
uma reunião entre o Presidente do Tribunal, desembargador Mário Devienne Ferraz, representantes do Sintrajud e servidores, inclusive para
tratar também de outros assuntos, como a questão do pagamento de horas extras, as condições
de trabalho e a garantia do pagamento dos benefícios diante do corte orçamentário no Tribunal.
O Sindicato também entregou à Corregedoria do Tribunal requerimento em que solicita providências que garantam a segurança dos
servidores nos cartórios eleitorais. O objetivo é
evitar casos como o de Salto, onde os servidores
da 241ª ZE foram agredidos física e verbalmente
por um ex-candidato a vereador.

MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Cultura, Resistência e Luta por Igualdade

Servidores comemoram mês da Consciência Negra em Sarau Cultural
Evento do Sintrajud teve hip hop, poesia, grafite, xequerê, percussão e exposição de artesanato

Música, poesia, grafite, percussão, exposição de turbantes, vídeos e vivência
de xequerê marcaram o I Sarau do Dia da Consciência Negra, organizado pelo
Sintrajud. A festa aconteceu no dia 18 na sede do Sindicato e teve objetivo
de marcar as comemorações do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra,
trazendo um pouco da cultura e resistência do povo negro no país.

Fotos: Kit Gaion

“Neste ano tentamos fazer uma atividade diferente que, para além de discutir
a situação a que os negros e negras são submetidos no país, mostrasse um pouco
do lado da resistência da cultura negra, por isso temos grafite, vivência de
xequerê e hip hop”, declarou Inês Leal, servidora da JT e diretora do Sintrajud.
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Servidores dançaram ao som da banda Pão com Mortadela e do Hip Hop do
grupo Gíria Vermelha, recitaram poesias e ainda aprenderam a tocar xequerê,
na vivência proporcionada pelo Coletivo Oya - Mulheres Negras da Periferia de
São Paulo. O grupo de teatro do Sintrajud, o Erga Omnes, também apresentou,
em primeira mão, uma parte do espetáculo Rebeldia, baseado no texto de Cecília
Toledo.
Ainda durante o sarau, os servidores acompanharam de perto o grafite da
premiada Nenê Surreal, que deixou sua arte em uma das paredes do auditório
do Sindicato e encantou todos os presentes.

Estatísticas revelam genocídio da população negra

A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. A taxa
de homicídios e quatro vezes maior do que entre os brancos
Todo ano, 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são assassinados no Brasil – um a cada 23 minutos. A taxa de homicídios entre jovens negros é quase quatro vezes a verificada entre os brancos. Os
dados foram apresentados por uma CPI do Senado sobre o Assassinato de Jovens, encerrada em junho.
Já neste mês de novembro, chamou a atenção da mídia o caso de cinco jovens assassinados em
Mogi das Cruzes, por causa de uma vingança executada por guardas civis de Santo André. Poucas
semanas depois, no Dia da Consciência Negra, sete corpos foram encontrados na Cidade de Deus,
zona oeste do Rio de Janeiro. Eram jovens – todos negros – baleados após uma operação policial que
se seguiu à queda de um helicóptero da Polícia Militar.
Para enfrentar o que muitos consideram um genocídio da população negra, o relatório final da CPI
sugere três ações principais: um Plano Nacional de Redução de Homicídios de Jovens, transparência de dados sobre segurança pública e violência e fim dos autos de resistência (termo utilizado por
policiais que alegam estar se defendendo ao matar um suspeito). O documento também recomenda a
desmilitarização da polícia.

Marcha da Periferia
Ao mesmo tempo em que
sofre a violência policial, os negros e negras das periferias brasileiras cada vez mais se conscientizam da necessidade de se
mobilizar para mudar essa situação. Durante o mês de novembro, sob o tema “Aquilombar
para reparar”, foram realizadas
atividades em todo o país para
celebrar a resistência de Zumbi
dos Palmares.
A diretora do Sintrajud Maria Helena Leal, servidora aposentada do TRF-3, participou da marcha
realizada no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo, e que percorreu as ruas do bairro ao som de
instrumentos de percussão, músicas e frases de protesto.
A atividade fez parte dos
“Domingos da Consciência”,
projeto idealizado e realizado
pelo Coletivo de Oya - Mulheres Negras da Periferia de São
Paulo.
No dia 25, também foi celebrado o Dia Internacional de
Combate à Violência contra a
Mulher, um problema que também atinge mais as mulheres
negras. “Só em 2015, tivemos 125 casos notificados de estupro por dia, sendo que a maioria dos casos
nem são notificados”, aponta Marcela Azevedo, da Executiva Nacional do Movimento Mulheres em
Luta (MML) e da Secretaria-Executiva da CSP-Conlutas.

Fala Povo Negro
“As chances de meninos pretos chegarem a 18 anos é mínima, e nem vamos
falar de chance, porque são tantas coisas no caminho para buscar essa chance
que ela se torna muito distante da realidade”.
(Nenê Surreal, grafiteira)

“A realidade que enfrentamos é o extermínio da juventude negra, na periferia a polícia mata preto e pobre todo dia”
(Maria Helena Garcia Leal, diretora do Sintrajud e servidora aposentada do TRF-3)

“Subiu 2% o número de estupros na cidade de São Paulo; as maiores vítimas são as mulheres negras. Nós, mulheres negras, estamos em marcha contra
o racismo e o machismo.”
(Leila Rocha, do Coletivo Oya)

“Confiamos nesse povo que veio para cá dividido em navios negreiros e
conseguiu organizar os quilombos. Vamos organizar os quilombos novamente!”
(Hertz Dias, rapper do Gíria Vermelha)
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Negros e negras são menos de 30% entre os servidores do PJU
Corte no Orçamento impede concursos e atrasa aplicação das cotas

Fala, servidor (a)!
“Se você é negra e está ocupando
os espaços que não são tradicionalmente ligados a pessoas negras,
causa um estranhamento. As
pessoas te olham com uma dúvida:
se você tem legitimidade mesmo
para estar naquele lugar.”
Luciana Barroso
Servidora da JT Barra Funda

“A PEC 55 vai diminuir as oportunidades e a tendência é que os
privilégios se intensifiquem a favor
do homem branco”.
Francisco Antero
Servidor do TRF-3 e diretor de base

“Quando entramos nos prédios do Judiciário vemos muitos
negros, mas a maioria está nos serviços terceirizados, limpeza e
segurança; entre servidores somos bem poucos”. Essa é a constatação da servidora do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa Luciana
Barroso, para quem o número de negros e negras entre servidores do Judiciário Federal é muito pequeno.
A constatação é confirmada pelo Censo do Poder Judiciário,
divulgado em 2014 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
que apontou que menos de 30% dos servidores são negros e negras. O número diminui ainda mais entre os magistrados: menos
de 16% se autodeclaram pretos ou pardos.
Para diminuir esse abismo, o CNJ aprovou em 2015 resolução que reserva 20% das vagas nos concursos do Judiciário para
afrodescendentes, seguindo o exemplo da Lei 12.990/14, que já
havia criado as cotas nos concursos para o Executivo.
No entanto, em São Paulo não aconteceram concursos no
Judiciário Federal após a aprovação da resolução. Apenas o
TRE publicou edital para um concurso que será realizado em
2017, com uma vaga reservada para negros e negras.
Para o diretor de base e servidor do TRF-3 Francisco Antero

“O Judiciário é institucionalmente
é racista e é parte da reprodução
do processo sócio-histórico de
exclusão dos negros e negras”.
Dalmo Duarte
Servidor do TRF-3 e diretor de base

“Poucos são os tribunais que realizam
concursos contemplando as cotas e, com
a restrição orçamentária, diminuiu-se
muito os concursos, automaticamente,
diminuiu a oportunidade daquela parte
da população [negros], tenha oportunidade de ingressar no concurso público”.
Flávio Conrado
Servidor aposentado da JM e diretor do Sintrajud

Por uma literatura com protagonismo negro

Servidora da JT Barra Funda tem editora com recorte étnico-racial e blog sobre maternidade

Segundo o IBGE, 54% dos brasileiros declaram-se pretos ou pardos. Mas essa maioria não está
representada na televisão ou em livros, revistas e jornais. Quando aparecem, no caso da literatura e da
TV, negras e negros ainda são representados como malandros ou trabalhadores domésticos, como nas
telenovelas.
Essa invisibilidade inspirou a servidora Luciana Barroso da Silva, do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, a criar a Editora Ina Livros, especializada em literatura com protagonismo negro, além do blog “A
mãe Preta”, que trata de temas relacionados à educação de crianças negras numa sociedade racista. No
Tumblr, ela criou a lista 100 livros infantis com meninas negras.
Jornal do Judiciário: Fale um pouco sobre seus projetos.
Criei o blog depois que tive minha segunda filha, porque quando eu estava grávida não encontrava nada sobre educação de crianças negras e a gente sabe que o racismo existe já na infância. Senti
necessidade de falar sobre isso, compartilhar minhas angustias, dificuldades e preocupações de como
é criar uma criança negra numa sociedade racista. Os 100 livros infantis que listei mostram meninas
negras de maneira positiva. E, paralelo a isso, tenho uma livraria especializada em literatura com
protagonismo negro.
JJ: O que te levou a pesquisar e construir o Projeto 100 meninas negras?
A partir do trabalho com a livraria, muitas pessoas nos questionaram sobre literatura infantil, e eu
já tinha vontade de procurar uma literatura infantil com protagonismo negro para mostrar para minhas
filhas, já que elas não se veem nos jornais, revistas, desenhos animados. Eu precisava resgatar essas
referências e por isso criei o Projeto – uma lista que construí lendo todos os livros. Meu trabalho é muito
focado na literatura infantil, buscando referencial para que as crianças possam se ver na literatura de uma

Mendes Andrade, ainda é cedo para avaliar a aplicação do sistema
de cotas no Judiciário. O servidor ressalta, porém, que há cada
vez menos negros no Judiciário e os que ainda persistem estão em
vias de se aposentar. “São [servidores] brancos, que tiveram mais
oportunidades, já que a trajetória de um branco e de um negro
começa no nascimento, não é no momento do vestibular”, afirma.
Racismo institucionalizado
O baixo número de servidores negros e negras é um grave
problema no Judiciário. No entanto, para Dalmo Duarte, outro
diretor de base e servidor do TRF-3, o principal problema é que
o Judiciário Federal tem um caráter institucionalmente racista.
Ele aponta a prática recorrente de deixar os servidores negros e
negras nos setores mais “escondidos”. “É raro ver no dia-a-dia
negros e negras nos gabinetes ou no atendimento ao público; o
Judiciário tem uma política de esconder.”
A servidora Luciana Barroso também acredita que há um racismo institucionalizado. “A gente vê isso quando vai subindo na
hierarquia da carreira: cargos de chefia, espaços de poder, dependem de indicação e de outros fatores que não só o seu esforço e sua
dedicação ao trabalho; você vai vendo que tem outras barreiras.”

“Eu sou uma negra, mas sei que
o Judiciário é um espaço muito
branco, e isso acontece porque o
racismo ainda é muito latente no
Brasil; o racismo existe e temos
que combater”.
Raquel Morel
Servidora do TRE e diretora do Sintrajud

maneira que elas não costumam se ver nos outros espaços.
JJ: Quais as dificuldades pa-ra educar crianças negras no
Brasil?
Quando a gente tem um
filho preto, precisa militar na
questão racial, para que eles
tenham uma boa autoestima
e uma qualidade de vida melhor. Não dá para só exercer a
maternidade como se o racismo não fosse uma coisa muito presente na nossa vida.
Praticamente todas as mulheres negras sofrem por não se reconhecerem bonitas em algum momento
da vida. Tenho duas filhas, de quatro e dois anos. Depois que nasceram, decidi não mais modificar quimicamente o meu cabelo; usar ele natural. Eu precisava mostrar a elas que uma mulher que elas admiram
tem o cabelo crespo, e que é bonito, para que elas se sintam bem com os cabelos delas. Então o que tenho
feito é trabalhar a autoestima delas, para que possam resistir ao racismo.

Editora Ina Livros: http://inalivros.com.br/
Blog A mãe preta: http://amaepreta.com.br/
100 meninas negras: https://100meninasnegras.tumblr.com/
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