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Os cortes racistas e a vontade da
elite branca em nos manter no cativeiro
Por: Adriano Sousa, Bianca Santana, Carlos Pinheiro e Kelly Cristina Quintiliano
A começar por Luiz Gama, libertador dos
escravizados, que fez a Faculdade de Direito do Largo
São Francisco assistindo as aulas pela janela, proibido
de se matricular e frequentar o curso ao lado da elite
branca. André Rebouças e Teodoro Sampaio,
pioneiros da engenharia paulistana, o segundo um dos
fundadores da Escola Politécnica da USP. Hoje, são
nomes de ruas em bairros “nobres” da cidade, mas
cujas memórias são sistematicamente apagadas pelo
racismo.
Aos poucos, chegaram nossas doutoras e doutores,
isolados e exceção à regra, colocados na camisa de
força, acusados de dividirem a sociedade quando, ao
longo dos anos de 1970 e 1980, estudaram nossa
ancestralidade, as violências que sofremos desde a
captura nos territórios africanos e transporte forçado
ao país no período escravista, até o abandono à
própria sorte após a falsa abolição.
Gritavam por reparação histórica Abdias
Nascimento, Clovis Moura, Beatriz Nascimento,
Lélia Gonzalez. Gritavam e ainda gritam depois Cida
Bento, Milton Barbosa, Rafael Pinto, Sueli Carneiro.
Fortalecem nosso exército da luta de bases, nos
cursinhos populares do movimento negro: Steve
Biko, Núcleo de Consciência Negra na USP, PVNC
e depois Educafro e Uneafro. Uma luta pelo direito à
vida e à dignidade, contra o racismo, que sabemos só
ter consequência se deixarmos de ser braços e pernas
da branquitude racista e colonial, para pensarmos
outra sociedade, acessando os espaços de poder e os
transformando a nosso favor.
Aos poucos, fomos conquistando as cotas, obtendo o
reconhecimento constitucional desse direito pelo
STF em 2012. Somos aproximadamente metade dos
alunos de graduação nas universidades federais. O
processo de reserva de vagas está em implementação
nas estaduais paulistas, USP, UNESP e UNICAMP.
Neste caminho, chegaríamos massivamente à PósGraduação. Chegando, questionamos métodos,
temas e visões eurocêntricas de mundo na história, na
educação, na sociologia, nas biológicas, exatas e no
direito.
Hoje, temos uma Associação Nacional de
Pesquisadores Negros. Nosso exército aumentou: são
muitas e muitos como Allan da Rosa, Djamila Ribeiro,
Silvio Almeida, Regina Lucia, Cidinha da Silva e

Bianca Santana, Renata Souza, Aurea Carolina e
Anielle e Marielle Franco (PRESENTE!). Eles e elas
estão abalando partidos políticos, igrejas, postos de
saúde, salas de reuniões pedagógicas nas quebradas,
organizando cursinhos populares, intervenções
culturais e salvando as vidas de muitas e muitos jovens
de quebrada. São pretas e pobres como nós, que
vivem enredados na espiral de falta de perspectiva em
que o racismo estrutural brasileiro nos colocou. Mas
ainda somos poucos, perto dos que morrem
diariamente, perto dos que vivem a miséria ou o
subemprego.
O congelamento de verbas nas federais promovido
pela elite ultraescravista travestida de ultraliberal,
mais a ameaça de cortes no pagamento de bolsas de
mestrado e doutorado do CNPq, a partir do mês que
vem, são um retrato do medo da elite de que
tomemos o poder. Sabem que trabalhamos, além de
estudar, e que poucos acessam bolsas. E, ainda assim,
para os que têm acesso a elas são o pão de cada dia e,

sem elas, a chance de desistir aumenta. Sabem que,
se não houver oferta de bolsas no futuro, poucos de
nós poderão trilhar o caminho da ciência. Querem
colocar os poucos que escaparam do cativeiro de volta
a ele, pois sabem que estamos abolindo de fato a
escravidão, lentamente, só agora.
Esses cortes, fruto de uma política de cortes nos
investimentos públicos prevista para durar 20 anos,
fazem parte da intenção dos donos do poder de
destruir nosso direito à educação, saúde e nos manter,
negras, negros, classe trabalhadora como
mão-de-obra descartável, de acordo com seus
interesses.
Mas não permitiremos! Lutaremos por mais acesso
das nossas e nossos ao conhecimento e à vida! Contra
o congelamento de verbas nas federais! Contra os
cortes racistas no CNPq e CAPES! Por um
orçamento que contemple nosso acesso ao
conhecimento!

Simulado no Núcleo Conceição Evaristo, em Bebedouro/SP

SETEMBRO DE 2019 03

Como se produz um sequestrador?
Por: Douglas Belchior e Tomaz Amorim
Em uma cena de sequestro, todo mundo torce para a
vítima, ninguém para o sequestrador. A mãe dele,
talvez. Talvez! É natural então que quando o sequestro
termina com a vítima ilesa, todo mundo comemore.
O que é algo muito diferente de comemorar a morte
do sequestrador. Uma coisa é a comemoração da vida,
outra coisa a comemoração da morte.
É grotesco então ver o governador do Rio de Janeiro,
um estado cheio de problemas urgentes, pegar um
helicóptero no meio do seu turno de trabalho, voar
até o local do acontecido não para confortar as
vítimas, mas para pateticamente comemorar a morte,
como quem comemora um gol. É isso que se tornou o
Brasil recentemente. O maior país católico do mundo
se transformou em um país de adoradores da morte.
Amém!!!
É claro, está todo mundo cansado da violência, nossa
empatia está com a vítima. O problema é que essas
cenas continuam se repetindo. Como se produz um
sniper? Como se produz um sequestrador? "Tropa de
Elite" e "Ônibus 174" respondem. Filmes
contraditórios, como é contraditório o seu diretor
bolsonarista arrependido.
Se o interesse é na segurança civil, porquê o

governador não começou seu mandato incentivando
o treinamento e a ação de negociadores? O interesse
é na segurança da vítima ou na morte do
sequestrador? São perguntas. Perguntas cansadas.
Por que o governador bate-cartão no BOPE?
Alguém já viu ele entrando em uma escola de favela,
tentando pensar um orçamento melhor para a
comunidade?

A verdade é que está todo mundo cansado da
violência, mas também cansado de perguntar, de
questionar, de desnaturalizar a pobreza. Isso é muito
perigoso. É assim que chegamos em cenas patéticas,
ao mesmo tempo tristes e ridículas, como a de hoje.
Como é produzido um sequestrador? Por quem, nós

AlcAntara é
Quilombola!
O acordo que entrega a base aeroespacial de
Alcântara-MA para domínio norte-americano foi
aprovado em 21/08 na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, da Câmara Federal,
sob direção de Eduardo Bolsonaro. Nem a maioria dos
deputados e nem a população sabem o que está sendo
votado. Exigimos mais tempo e um debate sincero
junto à sociedade brasileira.
Está prevista a votação de um pedido de urgência ao
Acordo. Se aprovado, sua tramitação não precisará
passar pelas Comissões da Câmara e será diretamente
analisado pelo plenário, prejudicando todo o debate

necessário.
Se o acordo for confirmado,
cerca de 800 famílias
quilombolas (mais de 2 mil
pessoas) deverão ser expulsas de
suas terras ancestrais. Não há um
plano de remoção ou deslocamento e não se
sabe para onde o governo os levará. Não houve
consulta prévia às comunidades que serão atingidas,
como exige a Convenção 169 da OIT. Os quilombolas
decidiram resistir e muito sangue poderá ser
derramado. Ao cabo, todo o município de Alcântara

sabemos: pelo estado, por gente como o governador,
um bárbaro desengonçado que administra a miséria,
mantém a fábrica de produzir sequestradores em
pleno funcionamento, bárbaros que naturalizam sua
triste visão do mundo e arrastam a sociedade inteira
para a barbárie. Sua solução para o estado das coisas?
Mais barbárie!
É cansativo. Parece que temos muito para dizer e ao
mesmo tempo nada. Repetimos nos últimos 20 anos:
desigualdade
social
produz
violência.
Os
administradores do estado, cãezinhos dos ricos, não
podem mexer na desigualdade então investem em
violência contra violência. O resultado? Um país
triste em que todos os dias se comemora o assassinato
de pretos e pobres na televisão.
Como se produz um sniper? Com um governador
desengonçado comemorando um gol numa cena de
crime. Como se produz um sequestrador? Com um
governador desengonçado comemorando um gol
numa cena de crime. Isso é o melhor que nós
podemos ser como sociedade, ou já desistimos de
tentar? Como impedir que um menino de periferia se
transforme em um sequestrador? Como se produz
um sequestrador? Como assassiná-lo, nós já sabemos.

#AlcantaraÉQuilombola
#NÃOaoAcordodeAlcântara
#CoalizaoNegraPorDireitos

será
afetado
direta
ou
indiretamente, ou seja, mais de 21 mil
pessoas.
Além disso, a entrega da Base de Alcântara
fere a soberania nacional e nos coloca sob séria
ameaça da segurança nacional, já que sabemos
que os EUA querem fazer uso militar de Alcântara,
para seus interesses geopolíticos. Com o novo acordo,
o Brasil será alvo de conflitos militares internacionais.
Precisamos de todo apoio aos quilombolas de
Alcântara. Pressione deputados e senadores de seus
estados. Mobilize-se. Manifeste-se!

leia e assista
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Curadoria por Professora Elaine Correia

leia: Ensinando a transgredir: A educação como prática da
liberdade, de bell hooks

Carlos de Assumpção

Presença

de Quilombo, p. 15-16

É Zum
É Zum
É Zum
É Zumbi
Zumbi de Ogum
Guerreiro de Ogum
Aqui
Na praça na raça
Na reza fumaça
De incenso no ar
No canto de encanto
Na fala na sala
Na rua na lua
Na vida de cada dia
Em todo lugar
É Zum
É Zum
É Zum
É Zumbi
Zumbi de Ogum
Guerreiro de Ogum

Aqui
rabo-de-arraia
No aço do braço
No samba de samba
No bumba-meu-boi
No bombo do jongo
Congada batuque
Maracatu
Zumbi Zumbi Zumbi
Guerreiro da Serra
Sob as estrelas acesas
Na madrugada
Nó do ebó na encruzilhada
É Zum
É Zum
É Zum
É Zumbi
Zumbi de Ogum
Guerreiro de Ogum
Aqui

O livro compõe reflexões e práticas de ensino a partir de um
olhar libertador em relação à educação antirracista. Nesse
sentido, a autora retoma suas experiências desde a infância,
como aluna, até o momento em que se torna professora,
fazendo observações sobre barreiras pelas quais crianças negras
que vivem numa nação segregada entre brancos e negros podem
passar. A cada página é possível refletir sobre os aspectos que
inviabilizam estudantes negros (as) de se manterem presentes e
produtivos nas escolas e, também, permite pensar as práticas
dos professores (as) e promover ações contra o sistema de uma
escola racista.

assista: Última Parada 174

Filme brasileiro dirigido por Bruno Barreto, narra um dos crimes
de Estado mais chocantes que aconteceu no Rio de Janeiro,
desdobramento do sequestro do ônibus “Parada 174” no ano
2000. Uma narrativa difícil de digerir não apenas por relatar o
sequestro, mas por contar de maneira impactante a história da
vida do sequestrador. Sandro Barbosa do Nascimento, também
conhecido como Alê da Candelária, foi um garoto negro que
teve sua vida negligenciada desde a infância, passando por
torturas e abusos, até chegar no dia do sequestro em que com
um revólver de calibre trinta e oito tenta chamar a atenção de
todo Brasil. A narrativa nos permite pensar nos vários “Alês” que
são negligenciados a mando de um estado genocida que insiste
em exterminar as vidas negras.

leia: Negra Nua Crua, de Mel Duarte
Os poemas de Mel Duarte têm como temática a denúncia do
machismo e do racismo contra nós, mulheres negras, e a
valorização de nossas vidas. Ao tratar desses problemas, ela
explora muito bem o campo das emoções com palavras que
causam sensação de força e desinquietação. Também
observamos que a palavra passa por um clamor pela resistência
às violências. A linguagem utilizada nos poemas apresenta um
estilo que não lemos com frequência em textos canônicos, pois
retrata a vivência de um determinado povo. Não está longe da
literatura marginal e periférica, em que esse tipo de linguagem
representa nossas vivências e modo de interpretá-las.
assista: O menino que descobriu o vento
Uma das poucas histórias que narra a vida de um jovem negro
autodidata que com a ajuda de sua comunidade consegue salvar
suas vidas da miséria e da fome, dirigido pelo diretor Chiwetel
Ejiofor. História baseada em fatos reais, William Kamkwamba
(Maxwell Simba) estuda sobre energia eólica nas terras secas do
Malaw para garantir a colheita nas terras dos seus pais. Após
muitos confrontos com seu pai (homem que tem uma
consciência política crítica, porém sem esperança de mudanças
por vivenciar tantas injustiças), o jovem não desiste e se reúne
com amigos da comunidade para colocar em prática as
descobertas. Apesar de ser uma história que relata a biografia de
um garoto negro autodidata, a verdadeira lição é apresentada
pelo fato de que suas ideias só podem ser realizadas a partir do
momento em que trabalha junto com o coletivo, portanto,
ultrapassa a concepção da meritocracia.

Cena do filme Moonlight

assista: Moonlight
Escrito e dirigido por Barry Jenkins, retrata a história de
Chirom, jovem negro apelidado Little (pequeno). A narrativa é
dividida em três partes que reúnem a infância, adolescência e
vida adulta da personagem. Criado por um poderoso traficante
que o ajuda lidar com seus conflitos, desde a infância Chiron
sofre com ataques na escola sendo chamado de “bicha” pelos os
corredores, algo que se amplia em sua adolescência,
transformando-o em um garoto introvertido com sérias
dificuldades de lidar com sua identidade e sexualidade. O filme é
um marco no cinema estadunidense, pois ao tratar da
subjetividade de um garoto negro, apresenta uma narrativa fora
dos estereótipos tão conhecidos do cinema. O longa concorreu
e ganhou diversas premiações entre elas aclamação da crítica
especializada e prêmios como o Globo de Ouro de melhor filme
em 2017. O filme também recebeu oito indicações aos prêmios
da Academia no 89.º Oscar, ganhando nas categorias de Melhor
Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante
para Ali. A equipe de produção, direção e atuação do filme foi
composta majoritariamente por profissionais negros.
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leia: Insubmissas lágrimas de mulheres, de Conceição
Evaristo
Livro composto por treze contos narrados por mulheres
negras que passam como visitante em algumas cidades e
sem julgamentos prévios. Insubmissas lágrimas são palavras
que representam as trajetórias narrativas de: Amarides
Florença, Natalina Soledad e Shirley Paixão entre outras
personagens, pois cada uma delas, apesar de passarem por
experiências dolorosas, como a maioria das mulheres negras,
não permitiram que suas lágrimas se tornassem retrato da
submissão. Elas encontram em suas dores estrutura para
transformar lágrimas geradas pelas opressões em lágrimas
insubmissas.

Conceição Evaristo

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!

Movimento da população em situação de rua,
Por: Rosangela Martins

você conhece?

Agosto é considerado o mês de luta para o
movimento da população em situação de rua, em
memória ao “Massacre da Sé”, ocorrido em 19 de
agosto do ano de 2004. O crime resultou em 7
pessoas assassinadas e 8 pessoas feridas. Estas
pessoas foram atacadas enquanto dormiam e as
primeiras investigações apontaram o envolvimento de
policiais ligados ao tráfico, no centro da cidade
de São Paulo. Após 15 anos, os responsáveis
ainda não foram punidos.

precária. O que o movimento de população em
situação de rua reivindica é moradia digna. O censo
demográfico, que não é atualizado desde 2015, é
importante para a implementação de políticas
públicas voltadas para esta população, e o número de
pessoas que estão indo morar nas ruas não pára de
crescer.

O extermínio de pessoas em situação de rua
vem ocorrendo sistematicamente no Brasil, e
ainda que cause revolta em alguns segmentos
da sociedade, esse tipo de atrocidade pode ser
vista como “crime sem solução” em virtude do
pouco empenho das autoridades competentes
para chegar nesses assassinos.
Diante da omissão do Estado, as violações de
direitos desta população tendem a crescer
principalmente no que diz respeito às gestões
municipais de cunho higienista. Um exemplo
disso, que testemunhamos cotidianamente na
cidade de São Paulo, é a “zeladoria urbana”,
um serviço da Prefeitura que limpa as
calçadas, joga água fria nas pessoas que estão
dormindo e rouba seus pertences. Ações que com
frequência são feitas na região da Cracolândia por
conta da especulação imobiliária. Os equipamentos
como abrigos, albergues, casas de passagens, não têm
vagas suficientes e estão funcionando de forma

Por isso nós dos cursinhos da Uneafro podemos olhar
de forma diferente para a defesa dos direitos da
população em situação de rua porque sabemos que se
trata de um grupo invisibilizado, composto por
famílias que estão desempregadas, que perderam sua

moradia, egressos do sistema prisional que não foram
inseridos em nenhum tipo de programa. Isso além de
um contingente de pessoas LGBTQI+, mulheres,
crianças e adolescentes que também saem de casa
para fugir da violência. São vários os motivos que
levam uma pessoa a estar em situação de rua.
"Cada um de nós, cada aluno, professor,
coordenador dos cursinhos da Uneafro pode
manifestar sua empatia, solidariedade e apoio
à população em situação de rua que hoje está
organizada em São Paulo através do
Movimento Nacional de População de Rua,
que durante o mês de agosto realizou
audiências públicas, seminário na OAB de São
Paulo, entrega de prêmio de boas práticas e
direitos humanos, finalizando com a 1ª Marcha
em Brasília,reivindicando suas demandas.
Defender os direitos da população em
situação de rua é uma forma de lutar contra o
racismo, contra a discriminação histórica que
a população negra sempre sofreu. Que tal
organizar o seu núcleo para conhecer este
movimento? A sede fica no Centro de
Inclusão pela Arte, Cultura, Trabalho e
Educação (CISARTE), instalado sob o
Viaduto Pedroso, que corta a Avenida 23 de Maio na
altura da Rua Pedroso, na Bela Vista, região central
de São Paulo. O espaço promove projetos de
economia solidária e oferece cursos, oficinas e
serviços voltados para essa população.

06 IDENTIDADE

a educação somos nós

inauguração do núcleo assis

Nosso fim de semana foi especial: inauguramos no sábado, dia 17, nosso
núcleo em Assis, interior de SP. Em parceria com o Galpão Cultural Assis,
comemoramos o início das atividades do Cursinho Popular UNEAfro Núcleo Assis com um aulão aberto com o tema: "Nós, subalternos,
podemos falar?" que abordou tópicos de Sociologia, Linguagens, Geografia,
Biologia e História da Arte.

Histórias pretas de São Paulo: lutas, dilemas e frutos

Dia: 19 de outubro (sábado)
Local e Horário: Nos nossos núcleos!
Procure no site abaixo.
Você está se preparando para o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM)?

Este foi o tema da roda de conversa do dia 17 de
agosto entre os educandos do núcleo
Quilombaque, CIEJA Perus e Allan da Rosa,
escritor, historiador, mestre e doutorando em
Educação pela USP. Allan é uma de nossas
referências em Educação Popular, na roda ele
partilhou saberes, ressignificou lugares e
promoveu um outro olhar para a territoriedade.

Sim!? Então venha participar do nosso
simulado, teste seus conhecimentos,
estude e melhore seu desempenho.
Se você não é um estudante UNEAfro
Brasil mas quer participar, também poderá
aproveitar essa oportunidade. Nosso
simulado será aberto para toda
comunidade.

O núcleo Quilombaque é um dos 33 núcleos de
curso pré-vestibular da rede UNEAFRO Brasil e
integra as atividades da Comunidade Cultural
Quilombaque com sede na Travessa Cambaratiba,
05 – Perus, zona noroeste de São Paulo.
Visitem-nos!

SIMULADO UNIFICADO
UNEAfro BRASIL

Maiores informações e endereço do
núcleo mais perto de você no site:
http://uneafrobrasil.org/

Fala, Coalizão!

Acompanhe o trabalho da Coalizão Negra por
Direitos, construída pela Uneafro Brasil e mais de
setenta entidades do movimento negro brasileiro:

Publicação de Nota Técnica para análise do Pacote
Anticrime. A proposta de Sergio Moro, que tramita no

Senado e na Câmara, é uma ameaça à população
negra e periférica. No documento de 22 páginas
explicamos
o
motivo.
Acesse
em:
https://coalizaonegrapordireitos.org.br e procure na
aba “documentos”;

Participação na reunião anual de congressistas
afro-americanos, Congressional Black Caucus (CBC), em

Washington, EUA. Representam a Coalizão: Douglas
Belchior, da Uneafro Brasil, Sara Branco, do CEERT
e Juliana Góes, ativista negra brasileira que mora e
estuda em Massachusetts;
atuação na reunião da Comissão de Direitos
Humanos da Organização das Nações Unidas -

ONU, em Genebra, Suíça. Douglas Belchior estará
na atividade junto com Biko, liderança da
CONAQ-SP, e Eliete Paraguassu, integrante do
Movimento Nacional de Pescadoras e Pescadores, da
Bahia;

Presença na Assembleia Geral da ONU, em Nova York,
Estados Unidos. Carol Fonseca e Douglas Belchior,
da Uneafro Brasil, estarão presentes, com Sara
Branco, Juliana Góes, e Ana Barreto, da
AfroResistance.
Saiba mais no site, Twitter, Instagram e Facebook da
Coalizão Negra por Direitos.
@coalizaonegra

@coalizaonegra

@coalizaonegrapordireitos

uneafro na rua
cIRCULADô DE OYA

tv uneafro
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Uneafro Jurema

https://youtu.be/N2TR5gFvJoA

No dia 25 de agosto o Circuladô de Oyá esteve no
Núcleo Quilombaque em um bate papo sobre gênero
e raça com as meninas . A formação está circulando
em vários núcleos em SP e setembro chegará no RJ.

A TV Uneafro cobriu dia 23 de Agosto , o Ato Solene
em homenagem ao Prof. Eduardo de Oliveira,
presidente e principal articulador do CNAB, além de
importante líder histórico do movimento negro. Esta
e outras reportagens completas, de nós para nós, você
encontra no nosso canal do YouTube.

O núcleo Uneafro Jurema participou do Grito dos
Excluídos em Guarulhos.

Racismo e Tortura no Supermercado Ricoy
a Vila Joaniza, em São Paulo - nota de repúdio
Por: Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio
rua, foi acusado de supostamente ter pego um
chocolate do supermercado Ricoy.
Por causa dessa suposta acusação, foi levado para
uma sala, onde tiraram suas roupas, e foi amordaçado
e chicoteado pelos seguranças. Toda a ação foi filmada
e disparada nas redes sociais.
Manifestação do racismo estrutural da sociedade,
esse ato de extrema violência contra um jovem negro
é motivo de repúdio e revolta.
Racismo e Tortura: Foi o que aconteceu com o
adolescente de 17 anos, no Ricoy da Vila Joaniza,
localizado na Avenida Yervant Kissajikian.
A Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio junto
com entidades e a sociedade civil vem, por meio
desta, manifestar repúdio total à tortura cometida
por dois seguranças do supermercado Ricoy, no mês
de agosto de 2019, quando o jovem negro, reciclador
de materiais recicláveis e atualmente em situação de

Lei da Chibata nunca mais. Tortura nunca mais.
Racismo nunca mais.
A Rede de proteção contra do genocídio da
população negra, acredita na luta cotidiana para dar
visibilidade e combater as injustiças e violências que
ocorrem nas periferias de São Paulo, na construção
do poder popular.
E de acordo com a nossa Constituição ninguém será

submetido a tortura e racismo é crime.
Manifestamos, ainda, nossa solidariedade aos
familiares e amigos e repudiamos veementemente o
silêncio das autoridades sobre a investigação e a
impunidades dos seguranças e do supermercado
Ricoy.
Exigimos justiça já, respostas a investigação e boicote
às compras nesta rede de supermercados.

Núcleo Luz
Atividade avaliativa para o ENEM

Reunião com a coordenação de núcleos CGU

Núcleo Ilda Martins
Aula de Artes

Uneafro Jurema
Aula de redação com Professora Kelly

Núcleo Sueli Carneiro

Núcleo Quilombaque

Núcleo Mariele Franco,
São Bernardo do Campo

Núcleo de Jurema
Aula de Biologia

Adriano Sousa falando sobre racismo
estrutural para o Núcleo de Igualdade
Racial da Defensoria Pública

UNEafro/Casa Cultural Hip-Hop
Jaçanã, Núcleo Negra Li. Seminários
sobre questões de raça, gênero, meio
ambiente, classe e religião

Cursinho Popular UneAfro/Afronorte,
Núcleo Luiza Mahin SJC

Núcleo Rosa Parks

Aulas de inglês, espanhol e yoga
no centro de São Paulo
O núcleo "Luz" da Uneafro oferece aulas semanais de
inglês e espanhol, às sextas-feiras das 19h às 22h. A
orientação de estudos acontece às terças-feiras às 20h. O
núcleo também oferece aulas de yoga, quinzenalmente, às
19h começando no dia 12/08.
Endereço: Casa de Oração do Povo da Rua
Rua Djalma Dutra, 03, Luz- São Paulo, centro de São
Paulo
Tel: 3106-5531 | Whatsapp: 97090-4512

Espaço da Uneafro na Galeria Metrópole
Imagine uma espaço onde você encontra livros, revistas e
diversas publicações de interesse da comunidade negra e
periférica, participa de debates, de aulas de inglês,
formações e treinamento em diversas áreas e ainda
encontra artigos como camisetas, bandanas, brincos,
carteiras e diversos artigos com a marca do movimento
negro Uneafro Brasil, produzidas em nossas oficinas de
empreendedorismo e geração de renda. Este é o novo
ponto de encontro da Uneafro, no centro da cidade de São
Paulo. Faça uma visita, a casa é nossa! Anote o endereço:
Galeria Metrópole, na Av. São Luís, 187 - 2° andar - sala 10
- Metro República ou Anhangabaú.
Precisamos da sua ajuda para continuar! Ajude a financiar
e seja parte na mudança que queremos para o mundo!

Colabore Conosco
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!
Banco do Brasil
Agência: 4054-1 |
CC: 285.078-8Em nome da Associação Franciscana DDFP
CNPJ: 11.140.583/0001-72

AGENDA

1° Feijoada Uneafro da Consciência
Negra na Baixada Fluminense
Quilombel - Resgate da
Ancestralidade
09/11/19 início às 13h
Local: Sindiquimica
Avenida Beijamim Pinto Dias 643,
Centro de Belford Roxo

Expositores/ Desfile Afro/ DJ
com muita música preta!

realizacao

apoio

www.uneafrobrasil.org

@uneafrobrasil

uneafrobrasil@gmail.com

Sede da Uneafro: Sindicato dos Advogados.
Rua da Abolição, 167, Bela Vista - São Paulo/SP

@uneafrobrasil

@uneafrobrasil

