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APEOESP recebe 
intercâmbio da África

A presidenta do Sindicato dos Pro-
fessores de Namíbia,Toini U.P. Nauya-
ma, e uma delegação de sindicalistas 
sul-africanos participaram de encontro 
com professores na APEOESP, sindicato 
que é, ao lado da CUT e outras centrais, 
um dos apoiadores do intercâmbio 
Brasil-África. Depois do evento, os 
sindicalistas africanos receberam o 
Boletim da Consciência Negra, publi-
cação dedicada às denúncias, lutas e 
conquistas dos afrodescendentes.  

Professor/talento
Rodrigo Ciríaco 

participou entre os 
dias 23 de março e 
03 de abril da Pri-
mavera Literária na 
Europa. Na Bélgica, 
o professor falou 
sobre as Novas Vozes na Literatura 
Brasileira, em Paris participou do Sa-
lão do Livro e em Lisboa e Barcelona 
fez palestras. Ciríaco é autor de livros 
sobre periferia e escola, participou da 
coletânea em francês, "Je Suis Favela" e 
criou o Sarau dos Mesquiteiros, na EE 
Jornalista Francisco Mesquita.

Repúdio

Holiday - O vereador Fernando 
Holiday (DEM-SP) postou vídeo no 
último dia 03 sobre visita a escolas 
públicas para fiscalizar aulas e inti-
midar professores. Denunciado ao 
Ministério Público por abuso de au-
toridade e à Corregedoria da Câmara 
Municipal por quebra de decoro 
parlamentar, o vereador tem até um 
e-mail com a denominação Escola 
sem Partido, projeto já considerado 
inconstitucional.

Mayer - O as-
sédio do ator José 
Mayer contra a fi-
gurinista Su Tonani 
nos estúdios da TV 
Globo tornou-se o 
assunto mais co-
mentado nas redes 
sociais nos últimos dias e motivou uma 
campanha inédita na própria emissora, 
onde funcionárias e atrizes passaram a 
usar camisetas com a hashtag #mexeu 
com uma mexeu com todas. A mobili-
zação contra o assédio provocou a sus-
pensão do ator. Veja o depoimento da 
vítima no Blog Agora é Que São Elas: 
http://agoraequesaoelas.blogfolha.
uol.com.br/

Esculturas da Paixão
"Paixão - Caminhando 

no amor, na união e na 
justiça" é uma exposição 
ao ar livre com trabalhos 
do escultor Gilmar Pinna 
sobre a “Via-Crúcis”. São 
46 esculturas em aço; 
entre elas recriações de ícones de dife-
rentes religiões, como Buda e Krishna. 
A exposição está na Praça Escoteiro 
Aldo Chioratto, em frente ao Parque 
do Ibirapuera.

Excursões escolares
A Unesp de Presidente Prudente 

vai receber excursões de escolas da 
região na Semana do Índio, que será 
promovida na Faculdade de Ciência 
e Tecnologia da Universidade entre 
os dias 17 e 20 de abril. Os agenda-
mentos podem ser feitos através do 
telefone (18) 3229 5840.

Dia de luta:  A população com deficiência fará manifestação 
nesta segunda-feira, 10 de abril, contra as Reformas Trabalhista e da 
Previdência; esta última desvincula o Benefício de Prestação Continuada 
e a pensão por morte do salário mínimo. A manifestação acontece a 
partir das 13h30, no vão livre do Masp.

Será nesta segunda-feira o lançamento 
de "Gênios da Humanidade - Ciência, 
Tecnologia e Inovação Africana e 
Afrodescendente", livro do professor 
Carlos Machado e da consultora 
Alexandra Loras. O Boletim da 
Consciência Negra da APEOESP foi uma 
das primeiras publicações a falar, em 
2013, sobre a pesquisa de 11 anos que 
deu origem ao livro da Editora DBA, 
que será lançado na Livraria Cultura 
do Conjunto Nacional.


