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Quilombo Periférico
Uma semente de esperança
O ano de 2020 foi marcado pela anunciada
pandemia de COVID-19, a inércia e a
caquistocracia do Governo Federal que
trouxeram a triste marca de mais de 180 mil
brasileiros mortos, uma quantidade de pessoas
que perderam suas vidas nunca vista em tão
pouco tempo. As populações negra e periférica
são as que mais estão vulneráveis a esse cenário
nefasto. As forças transformadoras surgiram
da própria periferia. A Uneafro Brasil, em
seus 36 territórios, mobilizou a mais difícil
das tarefas que foi a de levar auxílio a tantas
pessoas que necessitam de apoio. Esse cenário
possibilitou o fortalecimento de lideranças
comunitárias engajadas com o debate racial
e com as pautas dos territórios periféricos,
que já não aguentam a falta de ação do poder
público.

Coveradores Eleitos do Quilombo Periférico em frente à Câmara Municipal de São
Paulo: Alex Barcellos, Erick Ovelha, Débora Dias, Elaine Mineiro, Júlio Cezar e
Samara Sosthenes.

Vivenciamos um ano em que a pauta racial
nunca foi tão debatida, com os protestos nos
EUA contra a morte de George Floyd, a pauta
se tornou global e possibilitando um destaque
à violência de Estado contra corpos negros
desde a escravização. Vivenciamos a ausência
de justiça para com as famílias dos nove jovens
mortos no Baile da DZ7, em Paraisópolis;
o assassinato cruel do garoto João Pedro;
Matheus Oliveira no Catrambi; Emily e
Rebeca em Duque de Caxias; o pequeno
Miguel Otávio de apenas 4 anos, abandonado
por Sari Gaspar, patroa de sua Mãe Mirtes
Renata; Jose Alberto, morto na véspera do

dia da Consciência Negra por dois seguranças
do Carrefour.
Apesar de tudo isso, conquistamos vitórias
significativas, como a distribuição proporcional
do Fundo Eleitoral para candidaturas negras,
a não federalização das investigações do
caso Marielle Franco, a Aprovação do texto
da Convenção Interamericana contra o
Racismo e Formas Correlatas de Intolerância
e conseguimos eleger o primeiro mandato a
vereança com lideranças de base da Uneafro
na cidade de São Paulo.
22742 pessoas elegeram o Quilombo
Periférico, levando a potência do movimento
negro para a Câmara de Vereadores.
Celebramos essa vitória com gratidão aos
orixás, aos nossos ancestrais e aos que vieram
antes de nós. Celebramos junto com os que
confiam, se solidarizam e nos apoiam. A
Uneafro Brasil plantou o combate ao racismo,
a consciência política, o trabalho de base nos
territórios e, agora, colhe um dos mandatos
mais potentes que vão ocupar a política. O
Quilombo Periférico está eleito! Num país de
herança profundamente escravocrata como
o nosso, alguns disputam eleições, mas nós,
Movimentos Negros, disputamos a História!
Elaine Mineiro, Debora Dias, Samara
Sosthenes, Julio César, Alex Barcellos e Erick
Ovelha nos representam!

Paraisópolis:
Um ano sem respostas!
O ato em protesto pelas nove vítimas do Massacre de Paraisópolis
reuniu dezenas de pessoas em frente ao Palácio dos Bandeirantes, em
São Paulo. Durante a tarde, os familiares dos jovens manifestaram
sua indignação e cobraram as autoridades por justiça.
Expediente: Edição: Caio Chagas, Jéssica Ferreira | Revisão: Renata Toni| Diagramação: Gabriela Bosshard | Contato: jornaldauneafro@gmail.com
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Consciência Negra é ajudar a quebrada a se manter viva!
Com o acirramento das desigualdades trazidas pela
COVID-19, a Uneafro Brasil mobiliza correntes de
apoio nos territórios em que atua. O movimento
negro atua o ano inteiro para salvar vidas, não apenas
em novembro.
Graças às doações, a Uneafro Brasil vem construindo
uma rede poderosa de solidariedade. Até o momento,
entregamos 10.789 cestas básicas, mais de 199
toneladas de alimentos, e também distribuímos
126.697 produtos de higiene e limpeza. Já foram mais
de 53 mil pessoas ajudadas.
Muitas pessoas não têm como se manter numa crise
sanitária, vivendo abaixo da linha da pobreza. Com
o auxílio emergencial tendo seus dias contados, a
situação tende a piorar. Precisamos da sua ajuda
para continuarmos com esse apoio permanente.
Pratique seu antirracismo fazendo a diferença na vida
da população negra. Consciência Negra é ajudar a
quebrada a se manter viva!

Em decisão histórica, justiça condena, pela primeira vez, o presidente Jair
Por: Jéssica Ferreira
Bolsonaro por acusar jornalista negra de produzir fake news
De forma emblemática, em 10 de dezembro de 2020,
no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o juiz da
31ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr.
César Augusto Vieira Macedo, condena o presidente
da República, Jair Bolsonaro, a pagar uma indenização
de R$ 10 mil por danos morais causados à jornalista
Bianca Santana. Durante transmissão ao vivo nas redes
sociais, Bolsonaro a acusou de produzir notícias falsas.
Na mesma semana em que a jornalista foi atacada,
o Instituto Marielle Franco e a Coalizão Negra Por
Direitos articulavam incidência contra a federalização
do caso que investiga o assassinato da vereadora
Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes,
em 2018. A ação foi vitoriosa graças à pressão de
mais de 150 mil pessoas que assinaram a petição.
Também, naquela ocasião, Bianca Santana questionou
o envolvimento da família Bolsonaro no crime, no
artigo “Por que querem federalizar as investigações do
assassinato de Marielle?”.
“Essa é uma vitória de jornalistas, do povo negro e das
mulheres. O presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e
ministros agridem jornalistas e comunicadoras. Eles
violam a liberdade de expressão constantemente.
Esperamos que essa condenação iniba a perpetuação
de atentados ao exercício à liberdade de expressão

e direito ao exercício livre da imprensa”, afirma
Bianca Santana. A jornalista destinará todo o valor da
indenização a projetos de busca por verdade, justiça e
disseminação da memória de Marielle Franco.

para que se suste essa violência e propagação de fake
news que fragiliza nossas instituições democráticas”,
disse Sheila de Carvalho, advogada que acompanha o
caso de Bianca Santana.

A decisão judicial também é uma vitória da imprensa
e do movimento negro brasileiro. Bianca Santana, que
tem um histórico de militância e comprometimento
com a pauta antirracista na Uneafro Brasil e com a
articulação da Coalizão Negra Por Direitos, esteve no
Conselho de Direitos Humanos da ONU denunciando
o presidente por violência contra mulheres jornalistas
no Brasil. Até setembro, Bolsonaro havia cometido
299 ataques à imprensa e 38 agressões diretas a
jornalistas profissionais, sendo 23 realizadas em suas
lives semanais, espaço de ataques a jornalistas que
produzem conteúdos críticos à sua gestão.

Essa vitória coletiva consagra, na história do Brasil, a
primeira decisão judicial que condena Jair Bolsonaro,
presidente em exercício, por seus frequentes atos
de perseguição contra profissionais de comunicação,
negras e negros, em exercício do direito à liberdade de
expressão.

Além disso, o parecer coincide com o dia em que
Coalizão Negra por Direitos, Movement For Black
Lives e Black Lives Matter somaram a força de mais
de 200 organizações no Brasil e nos Estados Unidos
em manifesto que exige o cumprimento da Declaração
Universal dos Direitos Humanos na defesa das vidas
negras. “É muito importante que a justiça brasileira
não seja conivente com tais violações à Constituição
e aos direitos humanos. Há de haver responsabilização
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uneafro na rua

Por: Jéssica Ferreira

Agentes Populares de Saúde
COVID-19 E A SOBREVIVÊNCIA NAS 24 FAVELAS EM TORNO DO JARDIM MIRIAM
Por: Luana Vieira e Leticia dos Santos
A zona sul já esteve entre os sete dos dez distritos com
mais mortes em SP devido à COVID-19, segundo
mapa divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a
Cidade Ademar já liderou entre os bairros na zona sul
com número de mais de 200 mortes.
Nossa quebrada é habitada por mais de 300 mil
pessoas, das quais mais de 50 mil vivem em favelas.
O bairro mais influente do distrito de Cidade Ademar
é o Jardim Miriam, com cerca de 100 mil habitantes,
onde 20 mil deles são moradores de mais de 24 favelas
em torno do bairro. A situação dos moradores após a
pandemia da COVID-19 foi escancarada, é só pegar o
mapa da pobreza e colocar em cima, a zona sul de São
Paulo é a que mais apresenta falta de estrutura estatal,
o descaso por parte da sociedade civil é gritante,
são moradores que nos procuram sem recurso
básico de sobrevivência, e sem condições mínimas
de higienização para suportar a situação de uma
quarentena minimamente possível, não tem água nas
casas para lavar as mãos, existe uma real necessidade
de ações específicas para combater a doença nas
quebradas.
Desde o início da quarentena, as pessoas não estão
olhando com seriedade para a doença, e muitas
delas não têm sequer condições de colaborar com
as medidas para se combater a pandemia, por isso, a
implantação do Projeto Agentes Populares de Saúde
tem sido essencial para que as famílias possam ter
condições sociais mínimas de um isolamento, e isso
foi possível porque olhamos o isolamento social dentro
das periferias como medida de saúde pública.
O ato de cuidar dos seus iguais, desde fornecimento
diário de marmitex para moradores em situação de rua
à aferição da temperatura, tem sido importante para
salvar vidas, esses moradores poderiam ter morrido de
fome, ter contraído o vírus e sequer saber, não existe
um setor de acolhimento para essas pessoas no bairro,
quem vai medir a temperatura de alguém em situação
de rua? O projeto forneceu o termômetro em modelo
digital para que a gente conseguisse, pelo menos, saber

se eles estão com febre.
“Macarrão”, um dos homens mais conhecidos em
situação de rua e antigo do bairro, desde o início
da pandemia, retira marmitex, e vive sozinho, sem
familiares. Passou mal na fila da distribuição de
alimentação que acontece na sede do Pagode Na
Disciplina, no Jardim Miriam, e nós medimos a
saturação e febre, ele foi direcionado para o hospital
com início de infarto, ele podia ter chegado a óbito
aqui, na fila e na nossa frente. Leticia, Agente Popular
de Saúde do bairro, já atendeu cerca de 50 pessoas,
com suspeita e/ou casos confirmados de COVID-19.

condições de manter seus familiares com dignidade.
Quando penso na relevância do projeto e entre
tantas histórias, me lembro de Elaine, uma das muitas
mães atendidas no núcleo, que relata que recebeu
auxílio emergencial do governo e diz que sua única
preocupação no contexto de desemprego dela e do seu
companheiro era pagar o aluguel e a mistura, porque,
a cesta básica fornecida pela Uneafro, o leite e as
fraldas para a filhinha de 2 anos têm sido um alívio nas
despesas dela.
O Núcleo Pagode Na Disciplina está a 212 dias
ininterruptos entregando marmitex aos moradores de
rua e pessoas em situação de extrema vulnerabilidade
no Jardim Miriam. Foram entregues cerca de 18 mil
marmitex até o momento.
Leticia dos Santos. 32 anos, moradora da região do
Jardim Miriam, zona sul de São Paulo. Estudante de
Relações Internacionais pela Universidade Estácio de
Sá. Ativista no projeto de roda de samba Pagode Na
Disciplina e Agente Popular de Saúde pela Uneafro Brasil.

Aqui no nosso núcleo, atendemos um total de 600
famílias, são famílias que foram cadastradas desde o
início da pandemia para assistência em todos os pilares
que envolvem a doença, entregas de cestas básicas,
fraldas, leite, produtos de higiene e até medicamentos.
O Jardim Miriam apresenta um número significativo
de favelas e a quantidade de pessoas em situação de
rua e de extrema pobreza tem crescido absurdamente,
um bairro cercado por favelas e autoconstruções onde
moradores disputam espaço nas calçadas e porta dos
locais pedindo comida para sobreviver.
O projeto Agentes Populares de Saúde dentro da
nossa comunidade pode salvar vidas, vidas de pessoas
que foram paralisadas, trabalhos interrompidos e sem

Luana Vieira. Mãe, nascida e criada na zona sul de
São Paulo. Militante, graduada em Recursos Humanos
e graduanda em Direito pela EPD – Escola Paulista
de Direito. Gestora executiva do projeto sociocultural
Comunidade Pagode Na Disciplina Jardim Miriam e,
em 2019, foi diretora do documentário “Na Disciplina,
samba e cidadania”. No mesmo território, Jd. Miriam,
é idealizadora da primeira Biblioteca Comunitária com
temáticas raciais. Coordenadora da Uneafro Brasil,
articuladora geral na Coalizão Negra por Direitos. Atua
no Fórum de Cultura Cidade Ademar, na zona sul, e no
Fórum de Cultura das Comunidades de Rodas de Samba
e Terreiro do Estado de São Paulo. Membra Estagiária
CIR – Comissão de Igualdade Racial - SP. Coautora
do Livro “Inovação Ancestral de Mulheres Negras”,
lançado em 2018 pela Editora Oralituras, organizado por
Bianca Santana. Atualmente, levanta discussões e temas
voltados à falta de representatividade de mulheres negras
em espaços culturais periféricos, sobretudo em rodas de
samba.
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Informação é aliada da vida
As periferias são os territórios mais atingidos pela pandemia da COVID-19. Diante
disso, a Uneafro Brasil e o Instituto de Referência Negra Peregum construíram
o projeto Agentes Populares de Saúde para atuação nos cuidados de saúde no
enfrentamento à pandemia de coronavírus em cinco territórios vulneráveis, através
de comunicação, prevenção e cuidados.
Para isso, a página agentespopularesdesaude.org.br é alimentada com diversas

Confira as aulas online sobre a COVID-19 e
explicações detalhadas de como ser um(a) agente
popular de saúde

Mas, compreendendo que as periferias de São Paulo são diretamente afetadas pela
falta de acesso à internet em comparação aos centros (segundo pesquisa do Centro
Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.
br) e do Núcleo de Coordenação do Ponto BR (NIC.br), cerca de 25,8% dos
domicílios periféricos paulistanos possuem acesso à banda larga), outras abordagens
de comunicação foram necessárias de serem executadas.

informações, cartilhas de cuidados domésticos para quem tem sintomas de
COVID-19, protocolos e orientações para quem quer ser agente de saúde, guia
para uso de EPIs (equipamentos de proteção individual) e vídeos de profissionais
de saúde e lideranças comunitárias com explicações detalhadas de como ser agente
popular de saúde e aplicar medidas de monitoramento e cuidados. Todo o conteúdo
foi produzido por profissionais de saúde, seguindo as orientações da Organização
Mundial de Saúde, e pela equipe da Uneafro Brasil.

Para comunicar as histórias e territórios que fazem
parte dessa construção, foram produzidos cinco
episódios em parceria com a Fluxo Imagens.

Materiais impressos foram distribuídos pelos cinco territórios onde o projeto atua,
como banners, cartazes, faixas e lambe-lambes.
15 carros de som circularam alertando a população sobre a COVID-19 por 21
territórios de São Paulo e regiões metropolitanas como Guarulhos, Mogi das Cruzes
e São Bernardo do Campo.

Acesse a rádio

6 IDENTIDADE

Fala, coalizão!

@coalizaonegra
@coalizaonegra
@coalizaonegrapordireitos

COALIZÃO NEGRA REPUDIA O ESPANCAMENTO DE JOÃO ALBERTO SILVEIRA ATÉ A MORTE
POR SEGURANÇAS DO SUPERMERCADO CARREFOUR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE
A COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS, articulação
que reúne 160 organizações, coletivos e entidades do
movimento negro e antirracista de todo o Brasil, que
atuam coletivamente na promoção de ações de incidência
política nacional e internacional na defesa dos direitos da
população negra brasileira, expressa seu repúdio a mais
um episódio de violência racial em uma das unidades da
Rede de Supermercados Carrefour.
O vídeo que circula nas redes sociais não deixa dúvidas
sobre a covardia do ocorrido. Dois seguranças do
supermercado Carrefour, sob o olhar de um policial militar
fora de serviço, espancam até a morte um homem negro
sem nenhuma possibilidade objetiva de se defender. Não
é a primeira vez que a rede de supermercados Carrefour
é reincidente em casos de violência racial e, portanto,

precisa ser responsabilizada por essas práticas.
No ano de 2009, seguranças da rede de supermercados
espancaram Januário Alves de Santana na unidade
de Osasco, com o argumento de que o homem foi
confundido com um ladrão. Em 2018, na unidade de São
Bernardo do Campo, seguranças espancaram Luís Carlos
Gomes porque ele teria aberto uma lata de cerveja no
interior da loja. Todos esses casos aconteceram no
interior de lojas da rede Carrefour, o que demonstra que
não se trata de exceção, violência racial é regra na rede
de supermercados Carrefour e suas filiadas.
Por isso, convocamos um BOICOTE NACIONAL em
todas as unidades da Rede Carrefour. VIDAS NEGRAS
IMPORTAM!

ATOS PELO MUNDO
Foto: Ivon Melo

Protesto em Nova Iorque, organizado
pela Uneafro Brasil, Brado NY,
Comitê Defend Democracy in Brazil
e Coletivo Kilomba, ocorreu no
domingo, 22 de novembro, no centro
de Manhattan, na Union Square.

Na tarde de 02 de dezembro, dezenas de pessoas se
manifestaram em frente à sede mundial do Carrefour, em
Massy, nos arredores de Paris, para denunciar a morte de
João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte por
agentes de segurança dentro de um supermercado da rede
em Porto Alegre, em 19 de novembro.
O ato foi convocado por uma rede de afro-brasileiros
que vivem na França, e apoiado por movimentos negros
franceses, notadamente a Brigada Antinegrofobia.

Foto: Daiane Silva e Sidnéia

David
Zamory,
coordenador do núcleo
Marielle Franco, em
manifestação
no
Carrefour São Bernardo
do Campo, no ABC
Paulista.

Elis Regina do Carmo dos
Santos,
Coordenadora
do
Núcleo Uneafro Tia Jura, em
manifestação no Carrefour São
Bernardo do Campo, no ABC
Paulista.
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Coalizão Negra Por Direitos lança manifesto
internacional com Movement for Black
Lives e Black Lives Matter
O Dia Internacional dos Direitos Humanos é
celebrado em 10 de dezembro. Neste ano, a
Coalizão Negra Por Direitos e o Movement For
Black Lives somam suas agendas políticas e a
força coletiva de 200 organizações no Brasil e
nos Estados Unidos para exigir o cumprimento da
Declaração Universal dos Direitos Humanos na
defesa das vidas negras.
Diariamente, em toda a diáspora africana, há
uma atualização permanente do genocídio negro.
Portanto, assim como a política de morte é global,

resultado da guerra entre Estados e forças privadas
contra a população negra, nossa libertação
também não se limita a fronteiras nacionais.
Exigimos a garantia de direitos humanos a negras
e negros.
Queremos viver, não apenas sobreviver!
Vidas negras importam.
Basta de genocídio.

A Coalizão Negra Por Direitos,
representada
pela
advogada
de Direitos Humanos, Sheila
de Carvalho, falou das mazelas
abertas pelo racismo estrutural da
sociedade brasileira na abertura da
Audiência da CIDH sobre Racismo
e Violência Policial na América.
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leia, ouça e assista

ASSISTA: Amálgamar, Uneafro Laura Velmont

Poesia

Integrando o Projeto “Isto não é um Mapa”, em sua
primeira fase, o Sesc Bom Retiro apresenta uma
mostra com o tema ‘Protagonismo e Articulação no
Território”. A série de webdocumentários apresenta
uma cartografia poética e possível para a complexidade
dos territórios em seu entorno. O projeto propõe
mapear, por meio de recortes afetivos, poéticos,
sociais e micropolíticos desenhados por obras em
múltiplas linguagens, ações pedagógicas e discussões
sobre processos históricos que nos permitem imaginar
cidades coletivamente. “Amálgamar - Cidade, corpo,
pandemia e o trabalho da UNEAFRO Brasil” integra o
projeto institucional do Sesc SP contando as narrativas
de ativistas que uniram forças para promover
mudanças e ajudar os seus: #NósPorNós.

Sérgio Vaz

Não há pessoas
maiores que as outras,
a diferença é que diante da vida
algumas se apequenam
outras crescem.
Viver
é um mistério
em tal intensidade
que há pessoas que morrem
e ficam ainda maiores,
e outras vivem
como se não existissem.
LEIA: O Avesso da Pele, Jeferson Tenório
O Avesso da Pele é a história de Pedro, que, após a
morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem
policial, sai em busca de resgatar o passado da família
e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa
sensível e, por vezes, brutal, Jeferson Tenório traz à
superfície um país marcado pelo racismo e por um
sistema educacional falido, e um denso relato sobre as
relações entre pais e filhos. O que está em jogo é a
OUÇA: Podcast 1049, Os 9 de Paraisópolis
Nessa série especial de seis episódios, o Podcast 1049,
do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense
da Unifesp (CAAF/Unifesp), abre
seu espaço para familiares dos nove
jovens que perdemos na operação
policial realizada na madrugada de
1° de dezembro de 2019 no Baile da
DZ7, em Paraisópolis.

ASSISTA: Na Disciplina:
Documentário

Samba

e

Cidadania,

Na ausência de equipamentos públicos de cultura,
a rua se torna o espaço de convivência e lazer
possível. E o samba, música-tecnologia que nasceu
como ferramenta de resistência e existência da
população negra no Brasil, é uma das trilhas sonoras
que embalam as periferias de São Paulo. O média-

>>

Festival Fica Quilombaque

FIQUE POR

DENTRO

Curadoria:
Jéssica Ferreira
e Caio Chagas

Esse festival celebra os 15 anos da luta e resistência
no bairro de Perus, zona noroeste de São Paulo, da
Comunidade Cultural Quilombaque, movimento
político étnico cultural regido pelos tambores.
Na ocasião, os fundos arrecadados eram pela
permanência da sede que estava sendo ameaçada
pela especulação imobiliária.

vida de um homem abalado pelas inevitáveis fraturas
existenciais da sua condição de negro em um país racista,
um processo de dor, de acerto de contas, mas também
de redenção, superação e liberdade. Com habilidade
incomum para conceber e estruturar personagens e
de lidar com as complexidades e pequenas tragédias
das relações familiares, Jeferson Tenório se consolida
como uma das vozes mais potentes e estilisticamente
corajosas da literatura brasileira contemporânea.

metragem mergulha na história
do grupo musical ‘Pagode Na
Disciplina’, que, mensalmente,
ocupa a rua para a tradicional roda
de samba e fala sobre a expressão
cultural, política e de cidadania do
samba, além de abordar a liderança das mulheres para
que tudo aconteça.

Vitrine de jornal!

Você é professor ou aluno da UNEafro, é da
quebrada, curte e faz arte negra e periférica?
Dê um salve!

Mande um e-mail para jornaldauneafro@
gmail.com e mande seu trabalho aqui para toda
a nossa comunidade ver!

LIVE: Periferia,
movimento
negro e covid-19:
perspectivas
interseccionais
de quebrada

Programa Pega a Visão dos Direitos Humanos,
no Youtube do Brasil 247

O debate “Periferia,
Movimento Negro e
Covid-19: Perspectivas
Interseccionais
de
Quebrada” contou com
o apoio da Universidade
da Califórnia, Santa
Barbara
&
Social
Science
Research
Council
(SSRC).

História dos Bairros Periféricos,
Operários e Negros da Zona Leste de
São Paulo
O curso “História dos Bairros Periféricos,
Operários e Negros da Zona Leste de São
Paulo” abordou narrativas históricas possíveis
para a zona leste da cidade, explorando,
também, elementos geográficos de alguns de
seus territórios. A partir das características de
cada bairro, são levantadas discussões e trocas
sobre as periferias onde a Uneafro atua.

No Brasil

A página da UNEafro
Uneafro Brasil agora
conta com um mapa interativo com
todos os nossos núcleos no Brasil!
Basta acessar o site, clicar sobre o
marcador e descobrir o endereço!
Participe, ajude a construir um núcleo
na sua quebrada!

Núcleo virtual

COLABORE CONOSCO

Para tentar atender nossos alunos durante a pandemia,
a UNEafro está lançando um Núcleo Virtual que deve
começar suas atividades na primeira semana de junho.
Professores de diversos núcleos se juntaram para produzir
material e ajudar os alunos nas atividades em um espaço
virtual.

A principal missão da UNEafro é tirar o corpo negro e
pobre da linha do tiro, do contingente encarcerado pelo
estado, da fila do hospital e dos números das estatísticas da
violência. Para isso, desenvolve ações que buscam oferecer
oportunidades de estudo e trabalho em comunidades negras
e pobres. Você pode fazer parte e ser responsável por esse
importante trabalho. Doe!

Enquanto seguimos tentando adiar o ENEM, fazemos
também o possível para preparar os alunos de ensino médio
nas periferias.
Para se inscrever e saber mais, acesse:
wwww.uneafrobrasil.org

REALIZAÇÃO

APOIO

Na Região Metropolitana de São Paulo

MAPA DOS NÚCLEOS
DA UNEAFRO
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