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Marcha de 20 de novembro
A 18ª Marcha da Consciência Negra vai 

unificar a pauta dos trabalhadores e a luta 
contra o racismo, sob o tema “Fora Bolso-
naro Racista”. Centenas de entidades da 
sociedade civil estarão nas ruas em todo o 
País, no dia 20 de novembro, para protestar 
contra o pior e mais racista governo que o Brasil já teve.

O Tempo da Pandemia
Nas ruas - O Padre Júlio Lancellotti da Pastoral do Povo 

de Rua recebeu recentemente o Colar de Honra ao Mérito 
Legislativo e também o Prêmio Causa Social do Comer 
& Beber. As condecorações concedidas pela Assembleia 
Legislativa e pela Revista Veja, respectivamente, são o re-
conhecimento do trabalho incessante do Padre Júlio junto 

à população de rua, mesmo durante o longo período da pandemia.

Nas telas - É urgente entender que “o problema do outro é nosso 
problema”, alerta o documentário “SARS - CoV-2: O Tempo da Pan-
demia”, que estreou na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São 
Paulo e chega ao circuito comercial neste mês de novembro. O filme 
reúne profissionais de saúde para falar sobre o advento da covid-19.

O eu-lírico feminino
A Estrada 

d o  Ca m p o 
Limpo, no ex-
tremo sul da 
capital pau-
lista, ganhou 
um graf ite 

da cantora Marília Mendonça, que 
morreu no último dia 05. A brasi-
leira, que conquistou um Prêmio 
Grammy e realizou a live mais ou-
vida do mundo, é hoje a cantora 
de maior audiência planetária nas 
plataformas de streaming. 

Feira de Ciências
Professores e alunos do Ensino 

Médio com projetos nas áreas de 
ciências e matemática têm até o 
próximo dia 23 para inscreverem-
-se na Feira STEM Brasil 2021. Os 
trabalhos terão uma exposição 
virtual, para votação pública. 
Mais informações no site https://
feira2021.stembrasil.org/

Mais parques, 
mais praças

Símbolo da luta contra a espe-
culação imobiliária e em defesa da 
preservação do verde, o recém-i-
naugurado Parque Augusta abriu 
espaço para o debate pela implan-
tação de praças e parques nas 
periferias. Na capital, os Paques 
dos Búfalos, na Cidade Ademar, da 
Fazenda da Juta, em Sapopemba, 
e da Luta dos Queijadas, em Perus, 
aguardam implantação.

Expo Internacional da Consciência Negra
A formação de professores para o combate ao racismo desde a 

primeira infância é um dos focos da 1ª Expo Internacional da Consci-
ência Negra, que vai acontecer entre os dias 19 e 22 de novembro no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi. O evento, com entrada gratuita, 
tem curadoria do Programa São Paulo Farol de Combate ao Racismo 
Estrutural

O professor Antônio Carlos Garcia, ex-
vice-presidente da APEOESP, estará na 
XX Feira Internacional do Livro do Rio 
de Janeiro, em dezembro, com uma 
reedição de “Jaguaretê - A Cidade 
dos Coronéis”, relançado pela Editora 
Autografia e publicado agora também 
em Inglês e Espanhol. Garcia é autor 
de outros 22 livros. Destaque ainda 
para a “Enciclopédia Negra’’, lançada 
pela Companhia das Letras, em plena 
pandemia. O livro promove o reencontro 
do Brasil com sua história, ao resgatar o 
protagonismo dos afrodescendentes.


