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APEOESP é premiada
A professora Anatalina Lourenço 

da Silva foi uma das 20 sindicalistas 
homenageadas com o Troféu João 
Cândido, concedido pela CUT na aber-
tura do Mês da Consciência Negra, no 
último dia 04. Diretora da APEOESP, 
Anatalina também é membro da Co-
ordenação dos Coletivos Antiracismo 
Milton Santos, da APEOESP, e Dalvani 
Lélis, da CNTE.

O Troféu João Cândido é uma iniciati-
va da Secretaria de Combate ao Racismo 
da CUT de São Paulo para os profissionais 
que tenham se destacado por sua atu-
ação na promoção da diversidade e na 
luta contra a discriminação racial. 

Vida acadêmica
A Unicamp está com inscrições 

abertas para o processo seletivo 
para o curso de pós-graduação em 
Economia do Trabalho e Sindicalismo. 
As inscrições vão até o dia 25 de no-
vembro e podem ser feitas no Instituto 
de Economia da Unicamp: (19) 3521 
5713 ou no site www.eco.unicamp.br

“A Educação como ato político, 
de produção e de conheci-

mento” é o tema do Encontro que a 
Faculdade de Educação da USP realiza 
no próximo dia 10, com transmissão 
ao vivo pela Internet. O Encontro 
faz parte das comemorações dos 90 
anos de Paulo Freire. Veja a progra-
mação completa e inscreva-se no site 
www.90anos.paulofreire.org

A Biblioteca Mário de Andrade e 
o Palácio do Anhembi realizam, 

entre os dias 18 e 20 de novembro, 
o Salão Europeu de Pós-Graduação. 
Mais de 70 instituições de ensino do 
Brasil e de países europeus participam 
do Salão, que tem entrada franca. 
Inscreva-se para participar no site 
www.euro-pos.com.br

Nas bancas
A Revista Metáfo-

ra chega à segunda 
edição em novembro. 
Mais recente lança-
mento da Editora 
Segmento, a Revista 
aborda o impacto da 
literatura na cultura. Confira nas bancas.

Também bimes-
tral, a Revista Pátio - 
Ensino Médio aborda 
em sua mais recente 
edição os ambientes 
virtuais de apren-
dizagem e a Inter-
net como parceira 
na Educação. Veja 

como comprá-la no site www.revis-
tapatio.com.br

Consciência Negra

Em comemoração ao Mês da Cons-
ciência Negra, o Sindicato dos Jorna-
listas de São Paulo realiza o Projeto 
Vozes Pela Igualdade, que vai abordar 
em cursos, debates e exposições as 
questões de raça e etnia. A programa-
ção é gratuita. Informe-se no próprio 
Sindicato, através do telefone (11) 
3217 6299, ramal 6233.

Oficinas culturais e apresentações 
artísticas são o destaque da Semana 
da Consciência Negra de Americana, 
que será aberta no dia 18 de novem-
bro com um seminário, no Centro de 
Cultura e Lazer da cidade.

Roberto Fer-
reira Lima acaba 
de lançar “Mari-
nheiro de Quin-
ta Viagem” pela 
Phoenix Editora. 
O livro de poesias 
é o quinto do pro-
fessor de geogra-
fia. Você pode comprá-lo através do 
site da Editora - www.phoenixeditora.
com.br - ou do e-mail do autor: rferli-
ma@ig.com.br.

A Selo Negro Edições 
lança “Experiências da 
emancipação”, uma 
coletânea com artigos sobre 
personalidades, instituições 
e movimentos negros que 
tiveram grande importância 
na construção da sociedade 
brasileira pós-abolição e 
lutaram contra o racismo. 
Os professores Flávio Gomes 
e Petrônio Domingues 
organizaram a coletânea. 
Confira nas livrarias e no 
site da Editora Summus: 
www.summus.com.br


