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Mês da
Consciência Negra

Nesta Semana da Consciência
Negra, o destaque é “Nuang Caminhos da Liberdade”, conto
infantojuvenil sobre os desafios
de uma guerreira, publicado pela
Editora Piraporiando.
Já a Moderna lança
“Coronavírus - Explorando a
pandemia que mudou o mundo”,
dos biólogos Atila Iamariano e
Sônia Lopes. O livro, com conteúdo
que atende às exigências do Novo
Ensino Médio, é essencial neste
momento em que o Brasil enfrenta
uma campanha antivacina, que
ignora os mais de 164 mil mortos
pela pandemia.

Marcha de 20
de novembro
A APEOESP estará
ao lado do movimento negro, neste 20
de novembro. A pandemia evidenciou o
que os sindicatos e os
movimentos sociais
sempre denunciaram:
a profunda desigualdade, que deixou a
população negra mais vulnerável à contaminação e às doenças graves desencadeadas pelo coronavírus. Leia no site do
Sindicato, o Manifesto da XVII Marcha da
Consciência Negra de São Paulo.

CURSO - A Ação
Educativa começa
nesta segunda-feira, 16 de novembro, o curso
“Teoria é cura: o
pensamento insurgente de bell hooks”, sobre a icônica
porta-voz do feminismo negro. Mais
Informações no Centro de Formação:
Educação Popular, Cultura e Direitos
Humanos: www.centrodeformacao.
acaoeducativa.org.br
HOMENAGEM - Falecido em 2017, o
cantor Luiz Melodia será o homenageado
na edição deste ano do Troféu Raça Negra. A cerimônia virtual será transmitida
no dia 19 de novembro, na plataforma
da Virada da Consciência Negra.

Professores Escritores
JUNDIAÍ - Membro
do Coletivo de Escritores da APEOESP,
José Felício lançou o
e-book “Memórias
do Confinamento”,
com o Grupo Letras em Atos. Felicio
também voltou a editar a Revista Literária JLetras. Os interessados em publicar
na Revista podem entrar em contato
com o professor, pela Editora In House:
editorainhouse@gmail.com.
SÃO BERNARDO - Professora na EE
Joaquim Moreira Bernardes, em São
Bernardo, Rosângela Silva lançou com os
estudantes que frequentavam a sala de
leitura a Revista “Protagonismo Jovem
em Ação 2020”. O foco da publicação é
o incentivo à leitura, durante a pandemia. Mais informações sobre o projeto,
através do e-mail rosesilva.madann@
gmail.com

Centenário de Clarice
em Princeton
Música de protesto
“ Ro u b a ra m o
meu kit gay e eu
não pude estudar”:
assim começa a letra de uma das músicas de protesto
mais irônicas, lançadas no Brasil. “Kit gay”, do Detonautas
Roque Clube, faz referência a uma das
fake news mais disseminadas pelos eleitores de Bolsonaro, durante a campanha
de 2018. A sátira estende-se a outros
boatos, alçados ao noticiário, como a
terra plana, os supostos privilégios da Lei
Rouanet e o perigo das vacinas. A música
alcançou 1 milhão de views no YouTube,
em apenas três dias.

O centenário de
Clarice Lispector será
celebrado na Universidade de Princeton, nos
Estados Unidos. Moreno Veloso, Beatriz Azevedo e Jaques Morelenbaum farão um show no próximo
dia 25 e haverá ainda uma apresentação
online da escritora inglesa Jhumpa Lahiri,
admiradora de Clarice, que completaria
cem anos no dia 10 de dezembro.

Conferência de Escrita
A 5ª edição da Conferência sobre
Escrita vai debater as literaturas infantil
e juvenil. O evento acontece no dia 17
de novembro, no site do Instituto Vera
Cruz: http://site.veracruz.edu.br

