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Consciência Negra
Marcha - Ao 
lado de dezenas 
de representan-
tes dos movi-
mentos sociais, 
a APEOESP par-
ticipa neste domingo da XIII Marcha 
da Consciência Negra, que começa às 
11 da manhã no vão livre do Masp. 
Além de celebrar a memória de Zumbi 
dos Palmares, a Marcha é um protesto 
contra o preconceito e a violência.

Ocupação  - O 
Itaú Cultural acaba 
de abrir a Ocupa-
ção Abdias Nas-

cimento, que retrata a trajetória do 
intelectual, ator e político, cuja história é 
fundamental no combate ao racismo no 
Brasil. A Ocupação terá uma programa-
ção paralela com leituras e performances, 
além do lançamento do número 39 da 
série Cadernos Negros, idealizada por 
Abdias, e o relançamento do seu livro, 
"O Genocídio do Negro Brasileiro". O Itaú 
Cultural fica na Avenida Paulista, 149.

Troféu -  A Voz do Milênio é a gran-
de homenageada da edição 2016 do 
Troféu Raça Negra, que será entregue 
na próxima segunda-feira na Sala São 
Paulo. Além da cantora Elza Soares, se-
rão premiados outros profissionais que 
lutam pelo reconhecimento e inclusão 
racial. Conheça os outros indicados no 
site http://2016.trofeuracanegra.com.br/

Veja mais dicas re-
lacionadas ao tema na 
edição 2016 do Boletim 
da Consciência Negra, 
disponível para downlo-
ad no site da APEOESP.

Laço Vermelho
Já está disponível no 

site da APEOESP o IV 
Boletim Laço Vermelho, 
publicação especial do 
Sindicato para incenti-
var o debate em sala de aula sobre a 
importância da prevenção no combate 
à Aids e outras DSTs.

Entre os destaques, os 20 anos das 
mortes do compositor Renato Russo e 
do escritor Caio Fernando Abreu, víti-
mas da Aids. Laço Vermelho será uma 
das publicações lançadas durante o 
XXV Congresso Estadual da APEOESP, 
que começa no próximo dia 22.

Balada Literária
O Itaú Cultural estreia no próximo 

dia 23 a décima primeira edição da sua 
Balada Literária, dedicada ao escritor 
Caio Fernando Abreu. A população po-
derá participar, em diversos pontos da 
capital, de shows, debates, entrevistas, 
lançamento de livros e leitura de poemas.

Repúdio
A Escola de Formação Florestan Fer-

nandes, do Movimento dos Trabalhado-
res Rurais sem Terra, foi invadida pela PM, 
no dia 04 de novembro. Sem mandado 
judicial, policiais atacaram a escola com 
violência, em mais uma tentativa de cri-
minalizar os movimentos sociais.

Prêmio Jabuti
A Câmara Brasileira do Livro divulgou 

os vencedores do 58º Prêmio Jabuti. São 
três finalistas em cada uma das 27 cate-
gorias. A cerimônia de premiação será 
no dia 24 de novembro, no Auditório 
Ibirapuera. A relação de finalistas está no 
site www.premiojabuti.org.br.

Anote na agenda: A APEOESP 
realiza o seu XXV Congresso Estadual e 
a VI Conferência Estadual de Educação 
em Serra Negra, entre os dias 22 a 25 de 
novembro. O tema da edição 2016 é "Na 
democracia conquistamos direitos e cons-
truímos educação pública de qualidade".

No Mês da Consciência 
Negra, a Editora do Brasil 
lança "Um Encontro com 
a Liberdade", livro do 
escritor e roteirista Júlio 
Emílio Brás, inspirado na 
vida do abolicionista Luis 
Gama. Outro destaque 
é "Livro dos Negros", da 
Primavera Editorial, que 
conta a história de Aminata 
Diallo, uma africana que foi 
vendida como escrava na 
Carolina do Sul. O livro de 
Lawrence Hill ganhou vários 
prêmios internacionais.


