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O que nós estamos fazendo?
Como os nossos sindicatos lidam com a questão racial nos ambientes de trabalho? O 
que os nossos dirigentes sindicais pensam a respeito desta questão? E como trataram 
casos comprovados de discriminação havidos em empresas de suas bases? As respos-
tas a estas perguntas definiram o tema da sétima edição do Calendário Temático do 
Coletivo de Combate ao Racismo da subsede Campinas da CUT Estadual São Paulo.
Doze sindicatos filiados à CUT, de base regional e estadual, atenderam ao chamado do 
Coletivo e enviaram textos relatando suas percepções e experiências com a questão 
racial nos locais de trabalho. O resultado pode ser conferido nas páginas seguintes. E 
que em 2019 possamos “voltar a sermos felizes de novo”. 
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1. Confraternização Universal / 6. Dia de Reis
24. Dia Nacional do Aposentado

Em relação ao Racismo, não podemos negar e até parabenizar a 
militância porque houve um grande avanço em conquistas que 
nos ajudam a fazer os debates e enfrentar os fatos ocorridos de 
crimes raciais em todos os sentidos em meio à sociedade.
Mas, em nosso ponto de vista, também afirmamos que estamos 
muito longe de dizer que não existem mais crimes de racismo no 
Brasil. Analisando o mercado de trabalho, por exemplo, questio-
namos quantos negros têm em seus quadros de funcionários os 
bancos, os grandes magazines, as agências de turismo, as empre-
sas aéreas (sobretudo dentro dos aviões) e estabelecimentos que 
lidam diretamente com o grande público.
Por isso, não devemos simplesmente nos contentar com as con-
quistas, mas, sim, continuar com as lutas unificadas para o fortale-
cimento e combate aos crimes de racismo, lembrando que a luta é 
de todos independente de cor, raça, gênero ou religião. 
Ai sim, estaremos contribuindo para que tenhamos uma sociedade 
com justiça e igualdade para todos (as).
O SINTAPI, em parceria com o Coletivo de Combate de Combate 
ao Racismo da subsede CUT Campinas e o mandato da Vereadora 
Cristiane Paes (PT), realizaram o lançamento do Estatuto da Igual-
dade Racial na Câmara de Vereadores de Cosmópolis em 17 de no-
vembro de 2017 em comemoração ao Mês da Consciência Negra.

SINDICATO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES APOSENTADOS, 

PENSIONISTAS E  IDOSOS
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17. Fim do horário de verão

Afuse – Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação 
do Estado de São Paulo contribui com estudos, projetos em re-
lação às questões de juventude, promove relações e intercâm-
bio de experiências para estabelecer convênios de cooperação 
com entidades sociais, sindicais, ONGs e órgãos governamen-
tais para combater o racismo. Mas, a luta continua.
Temos uma agenda de ações, que vêm desde 2003, com ên-
fase em ações afirmativas, fomento aos modos de viver, com a 
atualização das ferramentas de comunicação para visibilidade 
da questão racial. Em sua sede de Campinas, a Afuse promove 
mensalmente rodas de conversa para treinar e estimular seus 
funcionários, com o propósito de formar adultos cidadãos, ca-
pazes de repensar a forma e a imagem do negro na sociedade 
e no mercado de trabalho.
A Afuse se orgulha de ter sido a impulsionadora do Coletivo 
de Combate ao Racismo, por intermédio de sua diretora Elvira 
Regina Barbosa. Integrante do Conselho de Desenvolvimento 
e Participação da Comunidade Negra de Campinas, ela per-
cebeu a necessidade de termos, no âmbito do trabalho, um 
organismo capaz de impulsionar e levar o debate da questão 
racial para dentro das empresas. 

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS 
E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
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5. Carnaval / 6. Cinzas / 8. Dia Internacional da Mulher / 20. Início do outono

21. Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial

Luís Gonzaga Pinto da Gama, o Luiz Gama, foi uma das figuras mais 
combativas do século XIX em prol da abolição da escravatura. Atuava 
como advogado de pessoas escravizadas e na imprensa da época, es-
crevendo artigos sobre o tema. Fundou Diabo Coxo, o primeiro jornal 
ilustrado humorístico da cidade, ao lado do caricaturista Ângelo Agos-
tini. No dia 17 de maio de 2017, essa atuação ganhou destaque com o 
descerramento de uma placa na sede do Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais no Estado de São Paulo – SJPSP. Seminário organizado pela 
Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial (Cojira/SP) reconheceu 
o seu legado.
Em meados de 1860, Gama foi jornalista de grande audiência, cronista 
e comentarista jurídico, político e sobre temas da escravidão. Além do 
Diabo Coxo, escreveu para Cabrião, Radical Paulistano, O Ipiranga, Cor-
reio Paulistano, A Província de São Paulo (hoje O Estado de S. Paulo), 
Gazeta do Povo e jornais da corte – como Gazeta da Tarde, O Abolicio-
nista e Tiradentes. Também foi fundador e proprietário do periódico O 
Polichinello.
Em seus textos, Gama dava visibilidade aos abolicionistas negros: “Aca-
bo de ler, sem espanto, mas com pesar, o (...) escrito, publicado na (...) 
Província [de São Paulo] de hoje, contra o distinto cidadão José do 
Patrocínio. Em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de 
origem, o estigma de um crime; e vão ao ponto de esquecer que esta 
cor é a origem da riqueza de milhares de salteadores, que nos insultam; 
que esta cor convencional da escravidão, (...) à semelhança da terra, [a]
través da escura superfície, encerra vulcões, onde arde o fogo sagrado 
da liberdade”, escreve Gama na Gazeta do Povo, em texto citado por 
Lígia Ferreira na sua palestra. 

SINDICATO DOS JORNALISTAS 
PROFISSIONAIS NO ESTADO 

DE SÃO PAULO

2019
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19. Dia do Índio / 19. Sexta-feira Santa / 21. Páscoa / 21. Tiradentes 
22. Descobrimento do Brasil / 27. Dia Nacional dos Trabalhadores Domésticos

A questão racial sempre fez parte da luta das trabalhado-
ras domésticas brasileiras. O peso das questões raciais tem 
muita relação com o passado escravista brasileiro. Até hoje, 
o trabalho doméstico é realizado, em sua maioria, por mu-
lheres negras. Mesmo quando compartilhado, cabe às mu-
lheres negras o trabalho mais pesado e o salário mais baixo.
No trabalho doméstico, o assédio moral é frequente e che-
ga a envolver xingamentos. O Sindicato das Trabalhadoras 
Domésticas se fortalece para combater e alterar essa reali-
dade. Por isso, promove ações ligadas à formação e partici-
pação das mulheres da categoria em seminários temáticos, 
oficinas lúdicas, conversas e suporte no atendimento direto 
às trabalhadoras.
Vivemos discriminação e racismo cotidianamente. Vivemos 
num país desigual e que parece querer não deixar para trás 
seu passado escravista. O trabalho do sindicato é reverter 
essa situação, dando suporte a todas as trabalhadoras do-
mésticas e cada uma delas, com formação, informação e 
organização política.
Lutar pela valorização e por direitos no trabalho é um com-
promisso nosso. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
DOMÉSTICOS DE CAMPINAS, PAULÍNIA, 

VALINHOS, SUMARÉ E HORTOLÂNDIA

2019



MAIO
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1. Dia do Trabalho / 12. Dia das Mães
13. Dia de Luta Contra o Racismo

24. Morte de Abdias do Nascimento (24/05/2011)

Basta de racismo. No trabalho e na vida!
A luta pelo fim do racismo e a toda e qualquer forma de discrimi-
nação, no trabalho e na vida, há muitos anos é bandeira de luta 
permanente do Sindae-Campinas. A entidade sindical organizou 
três edições do Seminário da Consciência Negra com o objetivo de 
impulsionar este debate no seio da categoria.
A entidade conta com uma Secretaria de Políticas Antidiscrimina-
tórias que tem a responsabilidade de encaminhar o debate sobre a 
questão racial nos ambientes de trabalho, promover ações e eventos 
que contribuam para esclarecer a questão e conscientizar os traba-
lhadores. As três edições do Seminário da Consciência Negra foram 
as mais importantes atividades desenvolvidas pela secretaria.
Mas, a questão racial não sai de pauta. O racismo, o preconceito e 
a desigualdade – profissional e salarial – têm se revelado obstáculos 
difíceis de serem transpostos. Existe um abismo muito grande entre 
trabalhadores negros e não negros nos ambientes de trabalho. Para 
se ter uma ideia da situação, na Sanasa-Campinas, por exemplo, de 
acordo com o Balanço Social da empresa, divulgado em março des-
te ano, de um total de 581 trabalhadores negros, apenas 4,62% dos 
cargos de chefia são ocupados por eles.
São estas estatísticas que nos mostram que a saída é manter a orga-
nização e conscientização dos trabalhadores para a necessidade de 
continuar lutando contra o racismo, a desigualdade e toda forma de 
discriminação e preconceito. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NA INDÚSTRIA DA PURIFICAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM SERVIÇOS 
DE ESGOTO DE CAMPINAS E REGIÃO

2019



JUNHO

12. Dia dos Namorados / 20. Corpus Christi
21. Início do Inverno / 28. Dia Internacional do Orgulho LGBT

A questão racial no setor da construção civil não tem tanta 
repercussão como em outras categorias, uma vez que o 
setor agrega, em sua maioria, trabalhadores pardos, ne-
gros e nordestinos. 
Porém muitas vezes alguns companheiros sofrem algum 
tipo de discriminação no ambiente de trabalho por ques-
tões raciais. Neste sentido, o sindicato tem organizado, 
participado e apoiado ações e atividades sobre a discus-
são da questão racial nos ambientes de trabalho.
Em novembro de 2012 firmamos uma parceria com o Co-
letivo de Combate ao Racismo da Subsede da CUT em 
Campinas, e, todos os anos, no mês da Consciência Negra, 
abrimos espaço na nossa atividade “Sexta Cultural” para 
poder levar informação e formação para os trabalhadores 
da nossa categoria quanto à questão racial.
Desde então, já realizamos diversas atividades, frutos des-
sa parceria, tais como: lançamento de livros, campanhas, 
palestras e atividades lúdicas. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO, 

MONTAGEM E MOBILIÁRIO DE 
CAMPINAS E REGIÃO 
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12. Morte do Professor Eduardo Oliveira – Autor do Hino à Negritude
20. Promulgação do Estatuto da Igualdade Racial –  Lei 12.288/2010

“Ao observar os registros fotográficos de nossa base, percebemos 
o quanto é preciso debater a questão racial em nosso meio. Por 
que temos tão poucos rostos negros no setor de ciência e tec-
nologia? A resposta a essa questão não deve ser simplificada e a 
inclusão social é fundamental para mudar essa realidade.
Nesse Brasil desigual, formado por uma grande maioria negra, a 
inclusão social deve se dar da infância à vida adulta, envolver da 
sociedade aos órgãos governamentais, respeitar da constituição 
aos direitos humanos e valorizar da história à cultura afro. É im-
portante, ao SINTPq, debater a questão racial buscando contri-
buir, colaborar e apoiar políticas públicas que possam promover 
mudanças estruturais e culturais importantes na construção de 
um país mais justo.
Na área específica de ciência e tecnologia, é interessante o sin-
dicato colaborar e apoiar programas que incluam jovens negras 
e negros, do ensino fundamental ao ensino superior, em cursos 
da área de ciência e tecnologia. E quem sabe, talvez possamos 
ter a satisfação de ver a nossa base ampliar com trabalhadoras e 
trabalhadores negros. Uma coisa é certa, todos ganhamos com a 
diversidade, sociedade e ciência”.
Maria Felomena Cássia de Jesus dos Santos, diretora do SINTPq.

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM PESQUISA, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA SP

2019
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11. Dia dos Pais

Em 1992, a Igualdade de Oportunidades já foi tema de debate no 
Encontro Nacional dos Bancários. De lá para cá, foram desenvol-
vidas inúmeras ações voltadas ao combate da discriminação no 
setor financeiro. Em 1996, o tema foi incluído na minuta de rei-
vindicações entregue aos bancos. No I Encontro de Mulheres, em 
1997, foi criada a Comissão de Gênero, Raça e Orientação Sexual 
(CGROS) e no ano seguinte, o tema igualdade de oportunidades 
tornou-se bandeira de luta da Campanha Nacional dos Bancários. 
Os bancos sempre negaram a discriminação no local de trabalho, 
mas em 2000 a então a CNB-CUT (Confederação) e o Dieese re-
alizaram uma pesquisa nacional, que resultou na publicação “Os 
Rostos dos Bancários”. O levantamento traçou o perfil da cate-
goria e comprovou a existência de distorções de gênero e raça. 
Essas ações refletiram positivamente na criação da mesa bipartite 
sobre igualdade de oportunidades, em 2001.
Depois da identificação das desigualdades, a CNB-CUT produziu 
três cartilhas entre 2001 e 2003: “Assédio Moral no Trabalho”, “Re-
lações Compartilhadas” e “Igualdade de Oportunidades”, intensi-
ficando o debate junto aos bancários. 
Ao longo desses anos a mesa temática aprofundou o debate so-
bre diversos temas relacionados “às minorias”. Foram construídos 
dois censos – em 2008 e 2014 –, conquista das Campanhas Sala-
rial, chamado de “Mapa da Diversidade”, que revelaram uma série 
de desigualdades nos bancos. 

SINDICATO DOS 
BANCÁRIOS DE LIMEIRA

2019



SETEMBRO
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

7. Independência do Brasil / 22. Início da Primavera

“O racismo deu certo no Brasil”. 130 anos após a abolição da escra-
vatura, o mercado de trabalho brasileiro ainda é marcado pela cor 
do preconceito. A segregação no ambiente profissional persiste, 
revelando que estamos longe de ter um país igual. Essa discrimina-
ção, velada, apresenta-se em forma de remunerações menores e 
de cargos sem status de liderança para a população negra. 
O Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região realiza anu-
almente a pesquisa do perfil bancário.  Dados apurados neste 
ano comprovam a segregação racial ainda existente na categoria: 
somente 7% dos bancários são negros e pardos. Os negros que 
trabalham no mercado financeiro estão alocados em setores ad-
ministrativos, onde ninguém os vê. E o abismo racial também fica 
evidente ao analisar os dados salariais que mostram que os ban-
cários negros têm salários cerca de 30% menores que os brancos.
A diretoria atual da entidade teve sua composição pensada a fim 
de dar voz e representatividade para os negros do sistema bancá-
rio. O SindBan trabalha diariamente na luta contra o preconceito 
e pelo empoderamento do negro do mercado de trabalho. Para 
isso, promove-se palestras, rodas de conversa, e reflexões a fim 
de pensar em iniciativas que ajudem a não só combater, mas ex-
terminar, a discriminação racial.

SINDICATO DOS 
BANCÁRIOS DE 

PIRACICABA E REGIÃO
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12. Nsa. Sra. Aparecida / 15. Dia dos Professores / 20. Início do horário de verão
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Por sermos representantes do serviço público, a discriminação ra-
cial no local de trabalho se dá de uma forma bastante velada. Po-
rém, é possível observar a contratação para cargos comissionados 
majoritariamente de homens brancos, assim como nos cargos de 
gratificação (os quais são concursados) também são de pessoas 
não negras. Cobramos do Executivo que cumpra as cotas, pois há 
Lei Municipal que garante a contratação de afrodescendentes na 
seguinte proporção: 5% para os cargos comissionados e 20% para 
cargos concursados.
Também temos dentro da organização da entidade o Coletivo de 
Mulheres Negras que há 5 anos desenvolve atividades duas ve-
zes ao ano. Em julho, em comemoração ao mês da mulher negra 
latino caribenha, levamos formação, falamos sobre discriminação 
e, inclusive, na última edição focamos na união, fortalecimento e 
empoderamento da população negra. E em novembro, mês de 
Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, intensificamos as 
visitas. Também há um projeto pedagógico com as escolas munici-
pais, onde são desenvolvidas aulas públicas para professores e pais, 
oficinas com crianças ressaltando a cultura da África.
Além dessas ações, nossa entidade trata todos os casos de discri-
minação tal como eles são: um crime. Desse modo, temos nossa 
assessoria jurídica que acompanha os processos e que inclusive já 
houve uma trabalhadora indenizada pela chefia por crime racial.

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS  
E SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS DE LIMEIRA  
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2. Finados  / 15. Proclamação da República / 19. Dia da Bandeira / 20. Dia da 
Consciência Negra / Zumbi dos Palmares (feriado municipal Campinas-SP)

22. Revolta da Chibata (Dia do Almirante Negro – João Cândido)

Sinergia CUT: Dignidade não tem cor! #BastaDeRacismo! O comba-
te a qualquer forma de racismo, preconceito e discriminação é uma 
das bandeiras do Sinergia CUT, que mantém dirigentes no Coletivo de 
Combate ao Racismo da Subsede Campinas da CUT Estadual SP. E nos-
sa luta sempre foi na prática. Exemplo disso foi a batalha travada pela 
dirigente sindical Renata Ribeiro. Jovem trabalhadora da CPFL, negra, 
moradora de São José do Rio Preto, foi vítima de injúria racial quando 
realizava atendimento em seu trabalho. Era janeiro de 2017. Um cliente 
exaltado por discordar das normas da empresa referente ao desliga-
mento de energia, proferiu palavras racistas para a atendente e a amea-
çou, com termos como “vou te pegar lá fora, sua vadia”. Pior: o agressor, 
pegando a vítima pelo braço e imitando um “gorila”, dizia: “Tinha que 
ser!”, referindo-se à cor de sua pele. Com desgastes emocionais e psico-
lógicos, Renata chegou a ficar afastada do trabalho. Mas, como mulher 
lutadora, forte e ciente dos seus direitos e do seu papel como dirigente 
sindical, não deixou o caso passar desapercebido. Com total apoio do 
Sindicato, procurou as autoridades  e o Ministério Público e realizou 
denúncia formal. Houve audiência em 23 de abril de 2018 quando, 
pela sentença proferida pela juíza criminal, o réu foi condenado por 
injúria racial às penas de um mês e cinco dias de detenção, um ano e 
meio de reclusão e 14 dias-multa, e uma pena pecuniária no importe 
de R$3.000,00 para a vítima. Que o exemplo prático de luta contra o 
racismo e a vitória da companheira Renata ecoem a ponto de ninguém 
jamais aceitar passivamente ser discriminado sob qualquer forma exis-
tente. A dignidade de uma pessoa não tem cor! #BastaDeRacismo!

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
ENERGÉTICOS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO
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6. Morte de João Candido – O Almirante Negro  
8. Imaculada Conceição / 21. Início do Verão / 25. Natal

O Coletivo Negro do Sindicato dos Psicólogos do Estado de 
São Paulo surgiu com a proposta de selar o compromisso 
social da psicologia com relação ao tema da igualdade ra-
cial. Em 2010 tem início a movimentação de um grupo de 
psicólogas e psicólogos negros que se reuniam no Conselho 
Regional de Psicologia e em parceria com o SINPSI, amplia 
sua luta, incentivando a participação e mobilização.
Alterando a rota eurocêntrica em que a psicologia se instala, 
começamos a trabalhar, estudar e apontar a luta da popula-
ção negra no Brasil, no mercado de trabalho e como catego-
ria profissional, da qual fazemos parte. A psicologia, depois 
de muita luta e resistência de algumas pessoas, conta com 
campanhas, propagandas e, recentemente, o quesito raça cor 
dentro do sistema conselhos.
A nossa luta é para que a cor da pele não seja motivo de 
discriminação no mercado de trabalho e que a psicologia seja 
uma ciência que retrate a sociedade como um todo e não 
apenas através de um extrato da população. Queremos e lu-
tamos por representatividade. E assim o Coletivo Negro do 
Sinpsi chega a 2018 valorizando a igualdade racial, pensando 
sobre as composições e condições de todas as etnias.

SINDICATO DOS PSICÓLOGOS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO

2019
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