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Protestos ganham 
reforço acadêmico

Depois da Faculdade de Educação 
da USP, a UNICAMP, a ONG Cenpec e 
renomados educadores manifestaram-
-se contrários às mudanças impostas 
pelo Governo do Estado às escolas 
paulistas na chamada 'reorganização'. 
Até o Centro Santo Dias de Direitos 
Humanos e a Pastoral da Educação 
da Arquidiocese de São Paulo encami-
nharam carta à Secretaria, propondo 
diálogo para atender as reivindicações 
de alunos e professores prejudicados.

Dia de Luta 
contra a Aids

O Dia Internacional de Luta contra 
a Aids será celebrado em 1º de dezem-
bro. Para incentivar a abordagem do 
tema da prevenção e combate à discri-
minação em sala de aula, a APEOESP 
publica o Boletim do Laço Vermelho, 
disponível para download no site do 
Sindicato. O Boletim destaca a Cam-
panha da Unaids para alertar os jovens 
sobre a importância da realização do 
teste do HIV e também o Projeto da 
CNTE, "Lutar Contra a Aids é Lutar por 
um Mundo Melhor".

Mobilização mundial
Começou no 

último dia 25 
a mobilização 
mundial dos "16 
Dias de Ativis-
mo: pelo Fim da 
Violência contra 
as Mulheres". A 
campanha para 
denunciar a vio-
lência de gênero em todo o mundo 
termina em 10 de dezembro, Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. 
De acordo com a OMS, o Brasil ocu-
pa a 5ª posição entre os 83 países 
do mundo com as maiores taxas de 
homicídio de mulheres.

Arte e ativismo 
nas ocupações

Mobilização 
inédita na Edu-
cação, a ocupa-
ção de escolas 
pelos próprios 
estudantes tem 
uma intensa 
agenda cultural, com shows, oficinas, 
debates e aulas com conteúdo pré-
-vestibular. As atividades são definidas 
pelos próprios estudantes, que criaram 
um manual de ocupação inspirado no 
movimento de secundaristas chilenos. 
Até o fechamento deste Boletim, na últi-
ma sexta-feira, a rede estadual já contava 
com 193 escolas ocupadas.

Graduação nos CEUs
Os CEUs - Centros Educacionais 

Unficados - terão cursos de gradua-
ção e pós. O primeiro é um curso de 
Licenciatura em Pedagogia da Unesp, 
com estrutura semipresencial e turmas 
em 18 polos localizados na periferia da 
captal. Mais informações sobre outros 
cursos oferecidos pela UniCeu no site 
http://uniceu.prefeitura.sp.gov.br .

Professora da rede 
estadual, Maria Vilani está 
em fase de pré-lançamento 
do seu segundo livro de 
poesias, "Penteando a 
Vida". Além de lecionar 
e escrever, a professora 
também é ativista social 
conhecida por ser mãe do 
cantor Criolo. Destaque 
ainda para "Direitos 
Humanos no Brasil 2015", 
livro que será lançado 
no dia 02 de dezembro 
no Sesc Consolação. 
Histórico defensor dos 
Direitos Humanos, Dom 
Paulo Evaristo Arns, será 
homenageado durante o 
lançamento.


