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Consciência Negra

APEOESP - Está disponível para 
download no site do Sindicato o Bole-
tim da Consciência Negra 2019. Esta 
edição destaca as vítimas do Brasil 
pós-golpe, a passagem da ex-Pantera 
Negra Angela Davis pelo Brasil e a 
estreia do musical “A Cor Púrpura” em 
São Paulo, entre outras reportagens.

Feira Preta - O Festival Feira Preta 
2019 segue até o dia 08 de dezem-
bro, em diversos espaços de cultura 
e lazer da capital. São palestras, 
workshops, shows, exposições, gas-
tronomia, cinema e literatura. O Fes-
tival traz ao País, pela primeira vez, 
uma amostra do Afropunk, maior 
festival de cultura negra do mundo, 
que será realizado nos próximos dias 
19 e 20 com a Festa Black to the Fu-
ture. Veja a programação completa 
no site http://feirapreta.com.br/ 

Museu Afro - Uma série de exposi-
ções serão inauguradas no dia 20 de 
novembro, também em celebração 
aos 15 anos do Museu Afro. Desta-
que para a instalação de Emanoel 
Araújo, “Castro Alves - 150 anos do 
Poema O Navio Negreiro”, e o único 
ensaio fotográfico do artista Arthur 
Bispo do Rosário. O Museu Afro tem 
entrada pelo portão 10 do Parque do 
Ibirapuera e ingressos gratuitos no 
dia 20 de novembro.

A Queda do 
Muro - 30 anos

O Coral Pau-
listano vai reali-
zar um espetá-
culo multímida 
no Theatro Mu-
nicipal no pró-
ximo domingo, 
24 de novembro, em celebração aos 
30 anos da queda do Muro de Berlim. 
O Concerto integra o Projeto Novos 
Modernistas, em homenagem à Se-
mana de Arte Moderna, que teve o 
Municipal como sede em 1922. Os 
ingressos para o espetáculo “A Queda 
do Muro de Berlim - 30 anos” custam 
R$ 20,00.

Festival Ninja
O Coletivo Mídia 
Ninja realiza a pri-
meira edição do 
seu Festival Ninja, 
entre os dias 21 e 
24 de novembro. 

Serão 80 horas de programação, com 
artistas e ativistas do Brasil e da Amé-
rica Latina, na nova sede do grupo, a 
Nave Coletiva. Mais informações no 
site https://festivalninja.org/ 

Luto
O Pais que mais 

mata ambientalistas 
no mundo fez mais 
uma vítima. Líder dos Guardiões da 
Floresta, Paulo Paulino Guajajara foi 
assassinado no dia 1º de novembro na 
Terra Indígena Arariboia, no Maranhão. 
Outro guardião, Laércio Guajajara, foi 
ferido durante a emboscada e mais três 
líderes indígenas da região onde acon-
teceu o crime foram retirados do local 
e estão sob proteção policial.

A Universidade Federal de São Car-
los está com inscrições abertas para o 
projeto de extensão “Desmitificando 
a Ciência: Matemática na Educação 
Básica”. As atividades gratuitas serão 
ministradas na Biblioteca Comunitária 
de São Carlos. Mais informações po-
dem ser obtidas através do telefone 
(16) 3306-6817 ou pelo e-mail ligia.
federal@gmail.com.

Chega às livrarias “Primeiros 
Passos para o Jovem Cidadão: 
Constituição da República”, 
infanto-juvenil organizado 
por Oriana Monarca White 
para levar ao currículo escolar 
temas como direitos e deveres 
constitucionais. O livro é 
acompanhado por um material 
pedagógico desenvolvido pela 
professora Suzana Andrade. 
Destaque ainda para o 
e-book “Criatividade - Mudar 
a Educação, Transformar o 
Mundo”, do Programa Escolas 
Transformadoras, que destaca, 
entre seus capítulos, a bem 
sucedida experiência da 
professora Priscila Dias, que 
criou círculos narrativos para 
combater o racismo. 


