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A Autêntica Editora lançou, 
durante a Balada Literária, 
"Torquato Neto Essencial", 
seleção organizada por Ítalo 
Moriconi da obra do poeta 
que foi um dos protagonistas 
do Tropicalismo. Lançado em 
junho, "Na Minha Pele", de 
Lázaro Ramos, é o grande 
destaque deste Mês da 
Consiência Negra. No livro, o 
ator fala sobre a experiência 
da negritude e o racismo no 
Brasil.

Escola sem Racismo

 Dirigente da APEOESP, a professora 
Anatalina Lourenço é uma das idealizado-
ras do Projeto Escola sem Racismo, que a 
CNTE acaba de lançar. A Campanha da 
entidade divulga a filosofia africana.

  Distribuído na 
Marcha da Consciência 
Negra e em todas as 
subsedes da APEOESP, o 
Boletim da Consciência 
Negra destaca temas 

relevantes para alunos e professores, 
como o ensino religioso e a violência 
contra os jovens negros.Faça download 
no site www.apeoesp.org.br

Dieese: 
Lutar e Resistir

A Escola Dieese de Ciências do Traba-
lho realiza, entre os dias 21 e 24 de no-
vembro, a sua sexta Semana do Trabalho, 
cujo tema é "Lutar e resistir: mudanças 
no mundo do trabalho e desregulamen-
tação dos direitos sociais e trabalhistas". 
Durante o evento, será lançado o livro 
"Trabalhadores no Tribunal: conflitos e 
Justiça do Trabalho em São Paulo no 
contexto do golpe de 1964". Informações 
através do telefone (11) 3821 2150.

Rubem Alves
O Instituto Rubem Alves realiza, no 

próximo dia 23, a vigésima terceira 
edição do Sarau Rubem  Alves, dedi-
cada ao tema "Brincando com versos e 
avessos". Também no dia 23, o Instituto 
inicia o curso "Conselhos de um Mestre", 
uma parceria com a editora Dharma5 
Academy, para divulgar a obra do 
educador. Assista a primeira aula onli-
ne gratuita no site da Editora: https://
dharma5academy.eu/conselhos- 
ineditos-de-um-mestre-registo/ 

Teatro & Vestibulares
O Teatro Sérgio 

Cardoso realiza, nos 
dias 22 e 23 de no-
vembro, sessões espe-
ciais da comédia musi-
cal "Memórias Póstumas de Brás Cubas", 
adaptação de uma das obras de Machado 
de Assis que é leitura obrigatória nos 
principais vestibulares. O Teatro fica na 
Rua Rui Barbosa, 153, na Bela Vista.

Semana da 
Consciência Negra

Museu - As véspe-
ras de completar 13 
anos de existência, 
o Museu Afro Brasil 
celebra a Consciência Negra com uma 
homenagem aos 150 anos do primeiro 
maestro negro da história do País, Padre 
José Maurício. O Museu, localizado no 
Parque do Ibirapuera, também inaugura 
a instalação "Más-Caras". Destaque ainda 
para a exposição “Barroco Ardente e 
Sincrético Afro-Luso-Brasileiro”. 

Casas de Poesia - As Fábricas de Cultu-
ra e as Casas de Poesia de São Paulo cele-
bram a cultura afro-brasileira em dezenas 
de atividades educativas. A Casa das Rosas 
comemora os 40 anos de publicação da 
série Cadernos Negros. Na Fábrica de 
Cultura Jaçanã acontece o “Mural Tons da 
Terra Mãe”. Já a Oficina Cultural Alfredo 
Volpi realiza o Cortejo Preta Leste.

Morreu no último dia 10, na Alema-
nha, o cientista político e escritor baiano 
Luiz Alberto Moniz Bandeira. Cônsul 
honorário do Brasil, Moniz deixou obras 
clássicas entre seus 20 livros, como "For-
mação do Império Americano", "O Ano 
Vermelho - a Revolução Russa e Seus 
Reflexos no Brasil", e "Lênin - Vida e Obra".


