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Consciência Negra
BOLETIM - Já está 
disponível para do-
wnload no site da 
APEOESP a edição 
2017 do Boletim da 
Consciência Negra, 
que destaca o ensino 
religioso nas escolas públicas, o trabalho 
escravo, a violência racial e o recém-
-lançado Projeto Escola sem Racismo.

MARCHA - A APEOESP participa da 14ª 
Marcha da Consciência Negra, que 
elegeu como tema a luta contra o ra-
cismo e o genocidio: por um projeto 
político de vida para o povo negro. A 
concentração para a Marcha de 20 de 
novembro será a partir das 13 horas, 
no vão livre do Masp.

SUBSEDES - Os professores estão realizan-
do, através das subsedes da APEOESP, 
diversas atividades relacionadas ao Mês. 
A subsede de Jaú deu a largada no último 
dia 07 com o Projeto “Consciência Negra: 
Uma questão de raça e classe”.

No dia 19 de novembro, a subsede 
da Vila Prudente participa da Missa 
dos Quilombos, que será realizada na 
Favela da Vila Prudente. A subsede 
também vai realizar um dia de ativi-
dades culturais, com roda de samba e 
oficina de bonecas abayomi.

Dia da Tolerância
A semana que antece o Dia da 

Consciência Negra tem ainda uma 
outra data para celebrar o respeito 
aos Direitos Humanos. Instituído pela 
ONU, o Dia Internacional da Tolerância 
é celebrado em 16 de novembro.

CUT - Basta de Racismo
“Basta de Racismo no Trabalho e na 

Vida” é o tema da Campanha lançada 
pela CUT, que inclui a apresentação 
de uma carta-compromisso para a 
promoção da igualdade e uma série de 
atividades em todo o Estado; destaque 
para uma visita a quilombo e debate 
sobre a Década Internacional de Afro-
descendentes.

Vidas Negras
A Organização das 

Nações Unidas lançou 
no Brasil, no último 
dia 07, a campanha 
“Vidas Negras”, fo-
cada no Mapa da 

Violência que aponta que, a cada 23 
minutos, um jovem negro é assassina-
do no País. O material da campanha 
está disponível no site da ONU: https://
nacoesunidas.org/vidasnegras/

Debates

 A Faculdade de Filosofia e Ciências 
Sociais da USP realiza, entre nos dias 
13 e 14 de novembro, a Conferência 
“A África de que não se fala”.  Informa-
ções no Centro de Estudos Africanos 
da USP: (11) 3091 3744.

 O Centro de Formação: Educação 
Popular, Cultura e Direitos Humanos 
começou no último dia 11 o Novembro 
Negro, com atividades que destacam 
o combate ao racismo. Mais informa-
ções com a Ação Educativa: alexandre.
suenaga@acaoeducativa.org.br

  Estudante da EE Luiz Gonzaga 
Pinto, localizada no Jardim São Luis, 
Petherson Roberto dos Santos foi as-
sassinado por defender a irmã transe-
xual. O crime homofóbico aconteceu 
no último dia 08.

 O ataque de um estudante da 
Escola Goyases, em Goiânia, no dia 
20 de outubro, deixou dois mortos e 
quatro feridos; entre eles, uma aluna 
de 14 anos, que está paraplégica. O 
aluno do oitavo ano atirou contra 
os colegas.

 Morreu no dia 02 de novembro 
a historiadora Emilia Viotti da Costa, 
estudiosa da escravidão e autora de li-
vros referenciais sobre o Brasil Colônia. 
Viotti foi professora emérita da USP e 
da Universidade de Yale.

A trajetória do primeiro 
presidente negro da África 
do Sul é retratada no livro 
da jornalista Viviana Mazza. 
Lançado pela Editora 
Melhoramentos, “O Menino 
Nelson Mandela” conta a 
história do pastor de ovelhas 
que ganhou o Prêmio Nobel 
da Paz e derrotou o apartheid. 
Destaque ainda para o 
relançamento pela Edipro de 
“Tratado Sobre a Tolerância”, 
clássíco de Voltaire, que 
revela os perigos de um 
Estado religioso. Luto


