
Nota de Repúdio  

Contra o governo racista de Bolsonaro.  

O governo Bolsonaro é um governo que prega publicamente a violência e o racismo! 

Esta cumprindo o que disse na campanha presidencial de 2018 por isso, vamos 

combate-lo! Porque a agenda democrática, social e racial são os pilares do nosso 

desenvolvimento.  

Parte dos seus eleitores que acreditavam na ideia fantasiosa, onde, campanha é uma 

coisa, e governar é outra! Que a liturgia do cargo “disciplina” os demônios de um 

profascista, se enganaram. 

A nomeação de um racista para a Fundação Cultural Palmares (FCP), esta dentro de seu 

quadrado ideológico. Nomeou um ministro da economia que apoiou a ditadura de 

Pinochet no Chile e pede a volta do AI-5, uma mulher que é contra as mulheres, um 

ministro da educação que é contra a educação de qualidade. Portanto, um racista de 

plantão na FCP esta dentro do jogo das provocações ao Movimento Negro.  

A Coordenação Nacional de Entidades Negras- CONEN, sempre explicitou 

inequivocamente seu lado político ideológico, apoia e fortalece iniciativas democráticas, 

partidárias, social, sindical como o vasto campo dos movimentos populares, mas, 

sempre combateu e continuará combatendo a direita anacrônica, que se reveste de cores 

“preta” ou “branca” para solapar as duras conquista do povo negro.  

O Novembro Negro de 2019 foi um dos mais movimentados dos últimos anos, o mês da 

Consciência Negra impõe uma profunda reflexão sobre o racismo no Brasil e mais do 

que isso, cresce a luta antirracista. Um governo racista reage como¿ Com mais violência 

contra a juventude negra principalmente, como o que aconteceu em Paraisópolis (SP) no 

Baile Funk, onde 09 foram mortos e a população local, chama a policia de “assassina”, 

afirmando que fizeram uma “emboscada” para matar estes jovens!  

A CONEN entende que contra um governo racista, só nos resta aprimorar nossas lutas 

antirracistas!  

Um racista na FCP deve ser combatido, mas não percamos o alvo principal. O governo 

e o projeto racista de Bolsonaro.  
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