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Indignação!
A Faculdade de Educação da USP 

manifestou indignação e veemente 
repúdio à medida que acarretará o 
fechamento de escolas estaduais em 
São Paulo. Em comunicado publicado 
em seu site, a Faculdade critica a falta 
de diálogo na adoção das medidas. 
"Chama a atenção o descaso e o 
desrespeito às crianças e aos jovens 
estudantes das escolas públicas, bem 
como a seus familiares e ao conjunto 
dos professores e funcionários que 
trabalham nos locais que encerrarão 
abruptamente o atendimento em 
2016.", alerta o site da USP.

Educação em Saúde: HPV
A Sociedade 

Brasileira de Imu-
nizações e a Mc-
Cann Health estão 
realizando uma 
campanha contra 
o câncer de colo 
de útero e o vírus HPV. O foco é a vaci-
nação gratuita contra o vírus, em meni-
nas de 9 a 13 anos. Mas, a Campanha 
também tem por objetivo esclarecer 
toda a população sobre a importância 
da prevenção. Informações que podem 
ser repassadas na sala de aula estão no 
site www.ondacontracancer.com.br

Esporte e dança
Coreógrafo 

e educador físi-
co renomado, 
Ivaldo Bertazzo 
estreia no próxi-
mo sábado, dia 
28, o espetáculo 
"Ensaio para um 
Gesto Orientado 
e Qualidade de 
Vida" . Resulta-
do da fusão entre esporte e dança, o 
Ensaio será apresentado por alunos do 
curso "Gesto Orientado"  no Ginásio do 
Sesc Vila Mariana. A entrada é gratuita. 
O Sesc fica na Rua Pelotas, 141.

Racismo, preconceito e 
celebração da negritude 
são temas de uma série de 
publicações lançadas neste 
Mês da Consciência Negra. 
Pela 11 Editora, "Outras 
Vozes - Contos sobre o negro 
escravizado no Brasil", de 
Plínio Camillo, reúne vários 
personagens criados a partir 
de episódios históricos, 
como a chegada dos navios 
negreiros. Nos catálogos das 
Editoras Ática e Scipione, há 
dez títulos infanto-juvenis 
sobre diversidade. Destaque 
para "Coragem não tem 
cor", de Marcia Kupstas, que 
retrata dois irmãos negros 
que vão estudar em um 
colégio de elite.

Quero na Escola
O site Quero na Escola permite que 

alunos da rede pública cadastrem sua es-
cola para obter aulas que não estejam no 
currículo. Os estudantes da EE Joaquim 
Álvares Cruz, localizada em Parelheiros, 
por exemplo, pedem palestras contra 
o racismo e o machismo. Por fazer uso 
inovador das novas mídias, o site criado 
pela jornalista Cinthia Rodrigues é uma 
das seis iniciativas finalistas do prêmio 
Social Good Brasil. Faça o cadastro no 
site www.queronaescola.com.br

Exposição Câmara 
Cascudo

A obra de um 
dos maiores pes-
quisadores da 
cultura popular 
brasileira é tema 
de  exposição no 
Museu da Língua Portuguesa. "O tempo 
e eu e vc" celebra as tradições pesquisa-
das pelo folclorista Câmara Cascudo. As 
instalações apresentam crenças, lendas 
e danças regionais. O Museu da Língua 
Portuguesa fica na Estação da Luz. Aos 
sábados, a entrada é gratuita.

Debate
"Tornando-se livre: a abolição em 

novas perspectivas" é o tema do próxi-
mo debate do Centro de Documenta-
ção e Memória da Unesp, na Praça da 
Sé. Baseado no livro do mesmo tema 
organizado por Maria Helena Macha-
do e Celso Thomas Castilho, o debate 
vai reunir, no dia 25 de novembro, 
pesquisadores que abordam a experi-
ência histórica dos afrodescendentes. 
As apresentações começam às 18h30. 
Mais informações: (11) 3116 1701.

PROFESSOR RODNEI
O Professor Rodnei Aparecido 
Ferreira faleceu no último dia 16. 
Rodnei era conselheiro da APEOESP 
na subsede de Assis.


