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A Faculdade Dieese e a 
Escola Dieese de Ciências 
do Trabalho oferecem 50% 
de desconto nas mensali-
dades dos seus cursos para 

todos os servidores da Educação e seus 
dependentes. O curso de Ciências do 
Trabalho da Faculdade recebeu quatro 
estrelas do MEC.  Mais informações no 
site http://escola.dieese.org.br

Semana da Consciência Negra
  A APEOESP participa neste 20 

de novembro da Marcha da Consciên-
cia Negra, cuja concentração começa 
às 13h00 no vão livre do Masp.

  A ONU Brasil  lança a Campanha 
“Vidas Negras”, da qual  fazem partem 
entidades como a Confederação Na-
cional dos Traba-
lhadores em Edu-
cação. A Cam-
panha integra as 
ações da Década 
Internacional de 
Afrodescenden-
tes (2015-2024).

  Personalidades que militam na 
luta pela igualdade racial estarão reuni-
das no dia 19 de novembro, na Sala São 
Paulo, para a entrega do 16º Troféu Raça 
Negra. A cerimônia faz parte da Virada 
da Consciência Negra de São Paulo.

   A Memória do Negro na Arte, 
Literatura e Produção Acadêmica é o 
tema do Seminário Internacional da 6ª 
Festa do Conhecimento, Literatura e 
Consciência Negra, que acontece entre 
os dias 19 e 21 na Faculdade Zumbi 
dos Palmares. Mais informações no site 
ww.filinksampa.com.br/seminario.

  No Dia da Consciência Negra, 
o  Tendal da Lapa recebe a Cia Cir-
co de Ébanos, que vai apresentar o 
espetáculo "Eranko", com um elenco 
exclusivamente negro. 

  Em parceria com o Cursinho 
Passo a Frente MEL, a subsede da 
APEOESP em São Bernardo vai realizar 
a sua Festa da Consciência Negra na 
próxima quinta-feira, dia 22, na EE 
Maurício de Castro, localizada na Vila 
São Pedro. No dia 24, os professores 
de São Bernardo farão um Sarau temá-
tico, com feijoada na subsede.

 Mais atividades 
e sugestões de aulas 
para o Mês da Cons-
ciência Negra estão 
no Boletim Especial, 
disponível para down- 
load no site da APEOESP.

14 anos do Museu Afro
Come-

morando 
14 anos de 
atividade, 
o Museu Afro está com oito exposi-
ções em cartaz e, no dia 20, abre mais 
uma, com a obra do ilustrador Marcelo 
D'Salete, autor de "Angola Janga", a 
história do Quilombo de Palmares. No 
sábado, dia 24, o Museu apresenta o 
Musical “Canto de Carolina”, com as Pas-
toras do Rosário, e exibe o documentário 
“Candeia”. No dia 29 de novembro, o 
destaque será a Conferência Internacio-
nal “Feminismo Negro e Interseccionali-
dade”. O Museu Afro tem entrada pelo 
portão 10 do Parque do Ibirapuera.

Mural nas escolas
Reportagens 

produzidas por 
estudantes da 
rede estadual 
paulista serão 
publicadas pela 
Agência Mural, 
a partir do pró-

ximo dia 21. O Projeto Acontece na 
Escola, realizado pela Agência, sele-
cionou dez pautas apresentadas pelos 
estudantes, que foram orientados por 
jornalistas profissionais. Acompanhe no 
site https://www.agenciamural.org.br/

Acaba de chegar às livrarias 
“Elza”, biografia escrita 
por Zeca Camargo sobre a 
cantora, que se tornou ícone 
dos movimentos negro e 
feminista. O livro da Editora 
Leya conta uma história, 
que teve fome, violência e 
racismo, mas também um 
raro talento e uma aclamada 
carreira internacional. 
Destaque ainda para a obra 
de Milton Hatoum, que se 
tornou o terceiro escritor 
brasileiro contemplado com 
o Prêmio Roger Caillois. 
Seu mais recente livro, “A 
noite da espera”, integra 
a trilogia “O Lugar mais 
Sombrio” da Cia das Letras. 


