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Consciência Negra
 A edição anu-
al do Boletim da 
Consciência Ne-
gra da APEOESP, 
distribuído para 
os professores, 
está disponível 
para downlo-
ad no site do 
Sindicato. A Década Internacional 
de Afrodescendentes e a Marcha das 
Mulheres Negras contra o Racismo e 
a Violência são alguns dos destaques 
da publicação.

 Sambista famoso e escritor com 
sólida carreira literária, Martinho da 
Vila foi o  homenageado da edição 
2015 do Troféu Raça Negra, cuja ceri-
mônia de premiação aconteceu neste 
domingo, 15 de novembro, na Sala 
São Paulo. Entre as personalidades que 
receberam o Troféu estão a jornalista 
Maria Julia Coutinho, a Maju do Tem-
po, e o ex-jogador Cafu.

 A subsede da APEOESP em São 
Bernardo realiza o Reencontro com a 
Cultura Afro na próxima quinta-feira, 
dia 19. A programação na EE 20 de 
agosto será aberta às 8h30 da ma-
nhã. Destaque para as intervenções 
artísticas como apresentações de rap 
e um Baile Black. Mais informações: 
(11) 4125 6558.   

 O Sesc Interlagos comemora o Dia 
da Consciência Negra com a progra-
mação Afro Sesc, entre os dias 20 e 22 
de novembro. Destaque para as ofici-
nas de dança e turbante. O Sesc fica na 
Avenida Manuel Alves Soares, 1100. 
Mais informações: www.sescsp.org.
br/interlagos

Educação em Saúde
LEITURA - Com o 
cartunista Ziraldo 
como padrinho, 
a Campanha "Re-
ce i te  um L ivro" 
defende a prática 
da leitura como 
estímulo à qua-
lidade de vida e 
capacidade de aprendizado das 
crianças. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria pretende envolver os seus 
22 mil médicos associados, que 
serão orientados a recomendar a 
leitura de histórias para as crianças.  
Saiba mais no site www.sbp.com.br

CIÊNCIAS - A Doença de Chagas 
é alvo de um aplicativo desenvolvi-
do para apoiar o trabalho da ONG 
Médicos del Mundo na luta contra 
a doença, que pode ser transmitida 
até pelo caldo de cana e pela polpa 
do açaí. O Monster Fix - www.mons-
terfix.org - é ilustrado pelo cartunista 
argentino Cristian Turdera e aborda 
de forma lúdica, transmissão, sin-
tomas e tratamento para o Mal de 
Chagas.

Reduzir não cola!
A Ação Educativa 

lança no próximo 
dia 18 três curtas. 
"Reduzir não cola" 
mostra o trabalho 
de arte-educadores 
contra a redução da 
maioria penal. "João" 
aborda o racismo e 

"A Cena" fala da violência do Estado, 
especialmente da polícia paulista. Con-
fira na próxima quarta-feira, a partir 
das 19h00, na Rua General Jardim, 
660, na Vila Buarque.

Lei Antibullying
Foi sancionada no 

último dia 9 a Lei An-
tibullying, que prevê a 
criação de campanhas 
educacionais e forma-
ção especializada para professores 
combaterem a prática da violência 
verbal, física e moral nas dependên-
cias de escolas e clubes. Publicada no 
Diário Oficial da União, a lei que entra 
em vigor daqui a 90 dias estabelece 
que as medidas educacionais tenham 
prioridade no combate ao bullying.

O professor Renato Nogueira 
defende a descolonização 
do pensamento no livro "O 
Ensino da Filosofia e a Lei 
10.639/2003", cooeditado 
pela Pallas Editora e 
Fundação Biblioteca 
Nacional.  O livro, que 
aborda o Ensino da História 
e Cultura Afro na Filosofia, 
foi um dos ganhadores do 
Edital de Coedições para 
Autores Negros. Destaque 
ainda para o escritor 
Evaristo de Miranda, que 
resgata os anos vividos na 
África no livro ''A Geografia 
da Pele“, da Editora Record.


