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Campeonato reúne 17 
times em escola estadual

Começou o 15º 
Bambambã, o Cam-
peonato de Futebol 
da EE Reverendo Ja-
cques Orlando Ca-
minha, localizada 
no Jardim São Luís, 

na zona sul da capital. O Campeonato 
reúne 17 times e este ano faz uma 
homenagem ao atacante do Flamen-
go, Hernane Vidal, que estudou na EE 
Reverendo Jacques e foi campeão do 
Bambambã em 2003 e 2004. Apesar 
de estar em um time carioca, o artilhei-
ro é ídolo dos estudantes e professores 
do Jardim São Luis.

Dias de luta
 A APEOESP 
promove no 
dia 10 de no-
vembro uma 
caminhada no 
Parque do Ibi-
rapuera para 
celebrar o Dia Estadual de Luta pela 
Saúde dos Professores. A caminhada 
de 3 quilômetros terá saída em frente 
ao portão 3, a partir das 8h00. A ati-
vidade integra uma série de ações do 
Sindicato na área de saúde.

  Em novembro, a APEOESP pro-
move e participa, ao lado da CUT e 
do Movimento Negro, de uma série 
de atividades que celebram o Mês da 
Consciência Negra. No próximo dia 14, 
o Sindicato sedia a primeira atividade 
deste calendário e recebe em seu au-
ditório militantes que vão homenagear 
a ativista Sonia Leite, da Coordenação 
Nacional de Entidades Negras, que 
faleceu no dia 20 de setembro.

Exposições
 A Estação Ciência inaugurou na 
última quinta-feira a exposição "Vias 
do Coração", que conta com imagens 
e inúmeros recursos tecnológicos para 
explicar tudo sobre o coração, o siste-
ma circulatório e o sangue. A Estação 
Ciência fica na Rua Guaicurus, 1394, 
na Lapa. Mais informações e agenda-
mento de visitas escolares, através do 
site www.eciencia.usp.br.

 A vida e os hábitos dos imigrantes 
que estão no Brasil e nos Estados Uni-
dos são o tema da exposição “Herança 
Compartilhada” em cartaz no Sesc 
Bom Retiro. A fotógrafa brasileira 
Marlene Bérgamo retratou a recente 
onda de imigração em Nova York e o 
fotógrafo Tyrone Turner, da National 
Geographic, buscou imagens dos 
imigrantes que vivem no Bom Retiro, 
Brás, Glicério e Pari. O Sesc fica na 
Alameda Nothmann, 185, no centro 
da capital paulista.

Boletim da 
Consciência Negra

Já está dis-
ponível para 
download no 
site da APEO-
ESP a edição 
2012 do Bole-
tim da Cons-
ciência Ne-
gra, que traz 
sugestões de 
aulas sobre o 
tema, além de reportagens sobre o 
aumento do número de imigrantes 
no Brasil e os protestos contra a onda 
de violência na periferia, entre outros 
assuntos. O Boletim também será dis-
tribuído nas 93 subsedes do Sindicato.

Homenagem
A professora Theresinha Antonia 

Malaghetta Merenda recebeu, depois 
de 50 anos de Magistério, uma rara 
homenagem. No dia 22 de agosto, 
a Escola Municipal de Ensino Funda-
mental e Infantil Jardim Encantado, 
localizada em Nova Odessa, recebeu o 
nome da professora piracicabana, um 
reconhecimento poucas vezes conce-
dido a professores em vida.

A Consciência Negra é 
o tema de uma série de 
lançamentos neste mês de 
novembro. A Selo Negro 
Edições lança "Você conhece 
aquela? A piada, o riso e 
o racismo à brasileira”, do 
antropólogo Dagoberto 
Fonseca, e "Centro de 
Cultura e Arte Negra - 
Cecan", da socióloga Joana 
Maria Ferreira da Silva. O 
livro "Herança quilombola 
maranhense: história 
e estórias", das Edições 
Paulinas, relata a luta de 
comunidades negras pela 
cidadania. A autora é a 
professora Joseana Maia.


