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USP
 Toda a produção 

científica da USP está 
agora mais acessível 
à população. Além 
de promover uma sé-
rie de palestras sobre 
o acervo, a Universidade inaugurou 
plataformas abertas para disseminar o 
conhecimento científico no seu Portal 
de Revistas e Biblioteca Digital. A USP 
é responsável por aproximadamente 
25% da produção acadêmica brasilei-
ra. As palestras gratuitas acontecerão 
em todo o estado. Informe-se no site 
http://www.bibliotecas.usp.br/mes-
daproducao/

Memória da Escola
Está em car-

taz no Sesc Vila 
Mariana a expo-
sição "10 anos 
de  Memór i a 
Local na Esco-

la", que reúne desenhos e textos de 
estudantes que participaram de um 
projeto pioneiro do Museu da Pessoa, 
dedicado a registrar a memória das 
comunidades escolares. Confira no 
site www.museudapessoa.com.br 
e também na Sala Corpo e Artes da 
unidade Vila Mariana do Sesc.

Educação & Trabalho
A Ação Educativa está com ins-

crições abertas para o Seminário 
Juventude, Educação e Trabalho, que 
vai reunir mais de 20 pesquisadores 
de universidades e especialistas para 
debater temas relacionados ao papel 
da educação na formação profissional 
de jovens.  Confira a programação 
completa no site www.acaoeducati-
va.org. Mais informações através do 
telefone (11) 3151 2333.

Consciência Negra
O Dia da 

Consciência Ne-
gra, comemo-
rado em 20 de 
novembro, será 
celebrado em 
São Paulo com as seguintes atividades:

Dia 20: - Missa na Catedral da Sé, 
às 10h00, dedicada à juventude negra;
 Marcha da Consciência Negra, a partir 
das 10h00, na Avenida Paulista. Como 
nos anos anteriores, a APEOESP partici-
pará da Marcha, ao lado de ativistas do 
Movimento Negro e sindicalistas;
Dia 23: Cortejo de artistas de rua, 
dançarinos e cantores, com saída da 
sede do Sindicato dos Bancários (Rua 
São Bento, 365, Centro), às 11h00;
Dia 24: Sarau de música e poesia na 
União Municipal dos Estudantes Se-
cundaristas (Rua Rui Barbosa, 323, na 
Bela Vista);
Dia 25: CUT Cidadã na Brasilândia, 
um dos bairros com maior população 
negra na capital paulista;   
Dias 28 e 28: Seminário Negro Plural no 
Sindicato dos Bancários de São Paulo.

Revista do Brasil
Associados à APEO-

ESP já podem retirar na 
sede e subsedes do Sindicato a edição 
de novembro da Revista do Brasil que 
destaca em sua reportagem de capa o 
potencial da classe C.

Dois livros recém-lançados 
resgatam a memória da 
resistência contra a ditadura 
e a guerra. "Os cartazes 
desta história", do Instituto 
Vladimir Herzog, traz uma 
compilação de documentos 
históricos de denúncia 
contra regimes militares e 
o desrespeito aos direitos 
humanos na América 
Latina. Já "O homem que 
venceu Hitler", da Editora 
Gutemberg, é um romance 
baseado em depoimentos 
de sobreviventes do 
nazismo. O autor Marcio 
Pitliuk está promovendo 
o II Ciclo de Palestras de 
Sobreviventes do Holocausto 
na Livraria da Vila do 
Shopping Higienópolis. 
Os palestrantes Nanette, 
Janine, Tom e Michel 
sobreviveram aos campos de 
concentração e hoje moram 
em São Paulo. Informações: 
(11) 3660 0230.

Participe: Foi adiada 
para o dia 23 de novembro 
a I Caminhada APEOESP - Dia 
Estadual de Luta Pela Saúde 
do Professor. A atividade vai 
acontecer no Parque da Água 
Branca, na zona Oeste, a par-
tir das 8h00.


