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Homenagem inédita
Uma página he-

róica da História do 
Brasil será reescrita 
nesta terça-feira, 03 
de novembro, na Uni-
versidade Mackenzie. 
O abolicionista Luiz 
Gama, que conseguiu 
libertar mais de 500 
negros por vias judi-

ciais em plena escravidão, será inscrito 
na OAB 133 após sua morte, em uma 
homenagem inédita no País.

Laço Vermelho
A APEOESP anteci-

pa em 2015 a edição 
do Laço Vermelho, 
boletim dedicado ao 
tema da prevenção à 
Aids e ao combate à 
discriminação. Distri-
buído nas subsedes e disponível para 
download no site do Sindicato, o Bole-
tim destaca a campanha da Unaids para 
alertar os jovens sobre a importância da 
prevenção e da realização do teste do 
HIV. Destaque ainda para o Projeto da 
CNTE, “Lutar Contra a Aids é Lutar por 
um Mundo Melhor".

Sarau da 
Consciência Negra

Universidades
Metodista - A Universidade Me-

todista de São Paulo está com vagas 
abertas para os Programas de Mestrado 
e Doutorado em várias áreas; entre elas, 
Educação. As vagas são para ingresso no 
1º semestre de 2016. Mais informações: 
www.metodista.br/poseducacao

Unesp - ''Imandades Negras: outro 
espaço de luta e resistência" é o tema 
do próximo debate do  Centro de Do-
cumentação e Memória da Unesp, na 
Praça da Sé. O debate, que será reali-
zado na próxima segunda-feira, dia 09, 
vai reunir três historiadoras; entre elas, 
Antonia Aparecida Quintão, autora 
de um livro sobre o tema. Inscrições 
gratuitas através do e-mail ssantos@
cedem.unesp.br

Usp - A Faculdade de História da 
USP realiza entre os dias 10 e 12 de 
novembro o Simpósio Internacional 
"70 Anos do Fim da Segunda Guerra 
Mundial". O evento gratuito dá direito 
a certificado de participação. A pro-
gramação e a ficha de inscrição estão 
no site www.segundaguerramundial.
fflch.usp.br 

Visitas para educadores
O Museu de Arte Sacra e a Pinacote-

ca do Estado promovem gratuitamente 
no próximo domingo, dia 08, uma 
Visita Integrada para Professores sobre 
o tema "Identidade e representação: a 
construção dos sujeitos nos acervos". 
As inscrições podem ser feitas no site 
www.museuartesacra.org.br.

Exposições
O Museu Afro 

Brasil celebra os seus 
11 anos de atividade com três expo-
sições. “Cartas ao Mar”, que reúne 
fotografias de Eustáquio Neves, “Raízes 
e Fragmentos - uma viagem ao território 
mental” – do artista Duda Penteado e 
“A nossa invenção da arte” – da coleção 
de Ladi Biezus. O Museu tem entrada 
pelo portão 10 do Parque do Ibirapúera.

A CUT São Paulo vai realizar na sua 
sede, no dia 13 de novembro o Sarau 
da Consciência Negra, com participa-
ção aberta ao público. As performances 
teatrais, musicais e outras intervenções 
artísticas podem ser inscritas até o 
dia 08 através da página do evento:  
http://migre.me/rWX8n

A Câmara Brasileira do Livro 
anunciou a lista de finalistas da 57ª 
edição do Prêmio Jabuti, considerado 
o mais importante do mercado 
editorial brasileiro. Os três premiados 
de cada uma das 27 categorias 
serão conhecidos no próximo dia 
19.  Entre os finalistas, o escritor 
José Carlos Araújo que publicou pela 
Editora Paulinas uma adaptação 
para o clássico  “Édipo Rei”. O livro 
“Raízes da Intolerância”, organizado 
por João Angelo Fantini, é um dos 
finalistas na categoria Psicologia, 
Psicanálise e Comportamento, 
Lançado pela EdUFSCar, o livro 
aborda temas como racismo e outras 
formas de preconceito.


