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Professores de todo o País foram alvo 
de operações policiais, antes do segun-
do turno das eleições. Sob pretexto 
de recolher materais de campanha, 
policiais federais, PMs e fiscais dos TREs 
interrogaram professores, vetaram 
aulas e palestras e arrancaram faixas 
das instituições; em alguns casos, até 
sem mandado judicial.
 A Diretora da APEOESP, Profes-

sora Vanessa Gravino, foi mais uma 
vítima da intolerância política. Ela so-
freu uma ameaça de estupro, depois 
de declarar no Facebook o seu apoio 
a Fernando Haddad (PT) nas eleições.
 Vândalos atacaram a EE Conse-

lheiro Antônio Prado, na Barra Funda, 
no dia 19 de outubro. A  escola foi 
pichada com uma suástica, as letras 
KKK (símbolo dos racistas da Ku Klux 
Klan) e a expressão "mito", utilizada 
pelos eleitores do capitão Bolsonaro.

Freud no divã 
com Beauvoir 

O Es-
paço Cult 
está com 
inscrições 
aber tas 
para o curso “Psicanálise: Feminismos e 
Femininos”, que vai acontecer nos dias 
09 e 10 de novembro. O Espaço fica ao 
lado da Estaçao Vergueiro do Metrô. 
Mais informações: (11) 3385 3385.

Afinidades Afetivas
E s t u -

dantes de 
e s c o l a s 
públ icas 
paulistas 
c o n f e c -
cionaram 

parte dos 6 mil cogumelos de argila, uti-
lizados em uma das obras de abertura da 
33ª Bienal de Artes de São Paulo. O tema 
desta edição é “Afinidades Afetivas”. 
Com entrada franca, a Bienal ficará até o 
dia 09 de dezembro no Pavilhão Ciccillo 
Matarazzo do Parque do Ibirapuera. 

Última Abolição
Acaba de estrear nos 

cinemas “Última Abolição”, 
documentário de Alice Go-
mes, que aborda temas 
como desigualdade social, 
racismo e resistência, de 
forma didática e inédita, com destaque 
para a forte oposição da população 
escravizada, que criou quilombos, or-
ganizou revoltas e criou suas lideranças.

Leia para uma Criança
O Programa Itaú Social está distri-

buindo livros infantis na nova edição 
da Campanha “Leia para uma Crian-
ça”, que este ano terá também livros 
em braile e letra expandida, para lei-
tores com deficiência visual. Os livros 
podem ser solicitados pelo site  www.
itau.com.br/leiaparaumacrianca. 

Escola Criativa
Localizada na Vila Ma-

dalena, a Galeria Choque 
Cultural tem um programa 
de intervenção artística nas 
escolas públicas e de for-
mação para os professores. Desde 2011, 
os ativistas do Programa Escola Criativa 
pintam murais e painéis em paredes e 
muros de colégios. Os diretores interes-
sados em receber estas intervenções, 
podem se inscrever através do e-mail 
educativo@choquecultural.com.br.

Prêmio Claudia
Em sua 23ª edição, o Prêmio Claudia  

valoriza a história de mulheres que se 
destacam na sua área de atuação, caso 
da primeira professora com Síndrome 
de Down do País, Débora Seabra de 
Moura, finalista em Trabalho Social, 
uma das oito categorias premiadas. 
Veja no site www.premioclaudia.
com.br

Comemorando 14 anos de 
existência, o Museu Afro Brasil 
lança a Coleção “Sambas 
Escritos”, o catálogo da 
exposição “Isso é Coisa de 
Preto: 130 anos de Abolição da 
Escravidão” e o livro “Frantz 
Fanon: um revolucionário 
particularmente negro”. Este 
último, escrito por Deivison 
Mendes Faustino, fala da obra 
de um dos intelectuais negros 
mais importantes do século XX. 
Frantz Fanon nasceu na Ilha 
de Martinica e participou dos 
movimentos de libertação na 
África, além de ser filósofo, 


