
BH e sua efervescência cultural: 
mas e o povo negro, cadê?

A entrevista com a jornalista e pesquisadora Simone Moura 
aconteceria após sua participação em um debate, na região central 
de Belo Horizonte (MG), sobre a “Ausência de pessoas negras na arte”. 
Prestes a iniciar o evento, caiu um forte temporal e a convidada avisou 
que se atrasaria: “Desci para pegar o ônibus, começou a chover e voltei 
para casa. Tive que esperar a chuva passar para vir, porque Uber não 
sobe no morro”.

Representatividade importa. Assista o que diz o youtuber 
Spartakus Santiago sobre o quão poderoso é, para a população 

negra, se ver representada nos espaços de destaque.

“Agora ela cresceu, quer muito estudar (...)/ Vai pagar a faculdade, porque 
preto e pobre não vai pra USP / Foi o que disse a professora que ensinava lá 
na escola / Que todos são iguais e que cota é esmola” 
Conheça Bia Ferreira e seus versos ácidos e precisos que transformam em 
música as expressões do racismo!

LEIA!

Enquanto morar for privilégio, 
ocupar será um direito!

Educação, lazer, moradia, saúde e saneamento básico são 
apenas alguns dos campos que compõem o direito à cidade. O 
CRESS-MG conversou com o presidente da Unidade Popular (UP) 
e da Coordenação Nacional do Movimento de Luta nos Bairros, 
Vilas e Favelas (MLB), Leonardo Péricles, para entender melhor 
a relação entre o racismo e o acesso a esses direitos. 

CONFIRA!
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Assistentes sociaiS NO combate ao 
racismo!

No mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra (20/11), o 
CFESS aproveita para lançar sua campanha de gestão “Assistentes sociais no 
combate ao racismo”. Em Minas Gerais, o CRESS-MG promoverá um debate 
para aliar ao lançamento estadual da campanha.

A atividade acontecerá na quinta-feira, 22 de novembro, às 19h, em 
BH, em um espaço emblemático para a ocasião: o Centro Nacional de 
Africanidade e Resistência Afro-Brasileira (Cenarab), que tem o objetivo 
de fortalecer as comunidades tradicionais, impulsando sua organização e 
privilegiando o debate de ideias como forma de eliminar o preconceito.

O Cenarab fica na rua Des. Barcelos, número 102, no bairro Calafate.

CLIQUE AQUI!

ASSISTA!

participe!
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