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Escola de pública de período integral:
Por: Elaine Correia

Núcleo Uneafro Fazenda da Juta

A história da reorganização escolar (na prática, o
fechamento de escolas) do Ensino Médio Paulista não
começou agora. Em 2015 tivemos uma proposta
neste sentido feita pelo então secretário da
Educação, Herman Voorwald, junto ao governador
do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Esse
episódio ficou marcado pelas ocupações dos
estudantes secundaristas entre os meses de outubro e
dezembro. Durante este período, ocorreram diversas
atitudes de violência provocada pela PM e cada vez
que o governo se negava mudar a proposta, a
ocupação aumentava e ganhava mais parceiros, como
Associação dos Professores do Estado de São Paulo
(APEOESP), Movimento dos Trabalhadores
Sem-Teto (MTST), entre outros. Como resultado
principal, as ocupações evitaram o fechamento de
inúmeras escolas de São Paulo e tiveram também
como triunfo a renúncia do secretário da educação do
estado, Herman Voorwald.
De lá pra cá, a política educacional do país passou por
fortes mudanças, incluindo a reforma do ensino
médio acelerada pelo governo golpista de Michel
Temer e posta em prática atualmente pelo
desgoverno Bolsonaro. Mas o que isso significa na
prática? Nas propagandas o governo federal vem
trabalhando com uma ideia ilusória do que poderia ser
a escola de período integral. Em primeiro lugar
precisamos entender a relação que essa proposta tem
com a reorganização escolar em SP no ano de 2015.
Temos observado que os caminhos que as escolas vêm
adotando para desenvolver o período integral são
totalmente inadequados, uma vez que ela não tem
uma estrutura física e trabalhadores e trabalhadoras
que ofereça um ensino de qualidade aos estudantes.

OPORTUNIDADE OU EXCLUSÃO?

Podemos começar pelo salário das professoras e
professores que não mudou muita coisa nos últimos
anos, mas para quem aguarda aumento considerável e
precisa sobreviver é melhor se encaixar ao novo
padrão. Quando passamos para realidade dos
estudantes, a coisa só piora, pois o governo promete o
seguinte:

“Escolas que contam com jornada de estudos de

até nove horas e meia. Programas que oferecem
aos alunos a possibilidade de cursar o Ensino
Técnico aliado ao Ensino Médio. Centros de
Línguas que ensinam idiomas como italiano, francês
e japonês gratuitamente aos estudantes da rede
estadual no turno seguinte ao das aulas regulares.
Essas são algumas das iniciativas da Secretaria da
Educação focadas em oferecer aos jovens paulistas
ensino de tempo integral.”

(Fonte: http://www.educacao.sp.gov.br/ensino-integral/)

No entanto, o que vivenciamos na prática são escolas,
principalmente das periferias, que estenderam seu
período de aulas sem nenhum tipo de recurso. É fácil
identificar esse problema quando entramos em nossas
próprias escolas ou a de nossos filhos e vemos
telhados caindo, goteira em diversas partes, uma
estrutura que se assemelha a um presídio e nenhum
tipo de espaço específico para aulas de arte, ciência e
tecnologia, esportes e reflexão crítica sobre a
sociedade. Quantas escolas públicas de idiomas você
já viu na cidade que tivessem vagas para que
pudéssemos estudar? E as escolas de Ensino Técnico
de São Paulo, onde é preciso praticamente gabaritar
uma prova para que possamos acessá-la, desse modo,
selecionando quem pode e quem não pode entrar? Se
pensarmos, foram poucas pessoas de nossa família
que conseguiram acessar esse tipo de educação.
Então, como podemos acreditar que com a reforma
do Ensino Médio todos terão um ensino de qualidade?
Assim, muitas escolas estaduais fecharam o período
noturno para entrar na reforma, causando muita
evasão: pessoas desistindo de estudar e escolas
fechando. Como um jovem conseguirá se manter por
mais de um período na escola, sendo que muitos
precisam trabalhar para ajudar em casa e, outros,
estudar um período fora da escola para aperfeiçoar
seu conhecimento? O ensino da escola pública não se
faz suficiente para preparar para a concorrência do
mercado de trabalho e muito menos para ingressar

em uma universidade pública. No pacote da reforma
do Ensino Médio há também as mudanças no
currículo que não oferecem nenhum tipo de opção de
qualidade. A ideia de poder escolher o que se deseja
estudar de acordo com seu perfil e escolha
profissional parece ser interessante. Entretanto, os
professores que estão lecionando as disciplinas
eletivas são os mesmos professores que se formaram
em suas disciplinas específicas com uma didática
diferente em relação ao que o governo propõe agora.
Assim, foram oferecidas no final de 2019 novas
modalidades de conteúdos aos professores em um
projeto sem qualquer curso mais avançado sobre a
área. O que houve foi apenas o oferecimento de um
curso a distância.
Por fim, o Ensino Médio Integral fecha as portas das
escolas para a população preta, pobre e periférica,
vendendo a ilusão de criar oportunidades, mas na
prática fazendo com que o genocídio da população
negra aumente. Estamos vendo gerações atuais e
futuras sem perspectivas reais de transformações de
suas vidas. Nós, dos cursinhos da Uneafro Brasil
lutamos por outro projeto de educação que visa
formações populares, autônomas, integrais de
qualidade e libertadoras.

Fala Coalizão!
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Coalizão Negra Por Direitos lança
carta com proposições ao povo brasileiro
O povo negro tem um projeto para
o Brasil. Um projeto baseado na
potência
transformadora
de
mulheres, homens, jovens, pessoas
LGBTQI+, favelados e periféricos,
aquilombados
e
ribeirinhos,
encarcerados e em situação de rua,
negras e negros que formam a
maioria do povo brasileiro.

@coalizaonegra
@coalizaonegrapordireitos

organizações do movimento
negro de 20 estados brasileiros e
lideranças
de
grupos
da
Colômbia, África do Sul,
Equador, Reino Unido, Togo e
Estados Unidos – inclusive uma
comitiva de 14 integrantes do
Black Lives Matter.

Este projeto de país, voltado para
um futuro justo e inclusivo para
todas e todos os brasileiros, se
torna agora um compromisso
formal assumido por dezenas de
organizações do movimento negro
espalhadas por todo o território
nacional. A Coalizão Negra por
Direitos lança sua Carta Programa
e uma mensagem em vídeo ao povo
brasileiro.
A Carta Programa traz 14 princípios e 25
reivindicações e exigências que representam o
conjunto de pautas dessa ampla articulação. Foi
construída durante o 1º Seminário Internacional da

@coalizaonegra

Coalizão Negra por Direitos, realizado em novembro
na cidade de São Paulo, em um espaço simbólico da
luta popular por moradia: a Ocupação 9 de Julho. O
seminário reuniu representantes de mais de 100

Esse documento prevê um
calendário de ações com atuação
na Câmara Federal e no Senado,
diálogos com deputados e
senadores. Também estão na
pauta ações de incidência junto à
Organização
dos
Estados
Americanos (OEA) e à sua
Comissão Interamericana de
Direitos
Humanos,
à
Organização das Nações Unidas
(ONU) e ao Parlamento
Europeu. Está prevista ainda uma grande
manifestação de movimentos negros em Brasília, no
primeiro semestre de 2020, tendo como alvos o
Congresso Nacional e o palácio do Planalto.

Uneafro participa de encontro na Universidade na Califórnia
A Coalizão Negra Por Direitos, representada por
Douglas Belchior, participou da 2020 Califórnia
Brazilianists Conference na Universidade de São
Diego na Califórnia. Nossa participação se deu
através do convite do Coletivo por um Brasil
Democrático, Los Angeles (CPBD-LA), da US
Network for Democracy in Brazil (USNDB) e da
Behner and Stiefel Center for Brazilian Studies da
San Diego State University.

Foi um momento importante para articulações
com ativistas e acadêmicos da Costa Oeste dos
EUA, no ‘Us Network for Democracy in Brazil’.
Durante a visita foram abordados temas como
educação popular, resistência ao racismo e
genocídio negro e a construção do enfrentamento
ao Governo brasileiro através das ações da
Coalizão Negra.

Expediente: Edição e Revisão: Caio Chagas, Jéssica Ferreira e Tomaz Amorim | Diagramação: Gabriela Zanotto Bosshard | Contato: jornaldauneafro@gmail.com
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Aí, que gosto tem a vida reserva?

Do livro Pés na Terra e Cabeça na Lua, em homenagem a Marielle Franco.
estive aqui
do começo ao fim
imersa no fundo
espessa
no corpo-casa-matriz

nunca fui de afogar mares
de outros
mais o meu
escopo-arranjo
me afogo todo dia um pouco

paredes infiltram
corrente jorra
do precipício joguei
outrora
todo peso
morto-do-outro
açoitados à noite prantos
de relocalizações
infames

ai, que gosto tem a vida-reserva?
instante só persevera
o resto condicionante da
espera
nunca concretiza
então me pego de olhos
fechados,
coração entregue e dentro
um broto serelepe
vivendo o que foi e ainda é
parte do meu querer
o que veio e já é todo meu
presente-parecer
e os que virão se um dia lote
for previsão de arvorecer

lugar de fora é poço d’água
composta de chuvas serenas
pós dias conflituosos-venenos
ardilosos isqueiros
esqueço que fogo não se
acende no mar
mas queima correnteza
pelas encruzilhadas afora
odoyá
quem cuida de mim não
dorme
vinte quatro horas plantando,
regando, colhendo
pro estoque folhas que eu
nem saberia encontrar
um dia estive dente-mim
foi louco sentir cada parte
inteira
de um ser inteiramente
irregular
desmantelado do todo
proposto

vento oyá
cais sentido minha-vida-inteira
a me esquivar
agora, inteira
no meu caminhar
quem cuida de mim não
dorme
só estica presença durante
todo o tempo que sabe que é
meu
tá tudo ligado por fios-caixa
enredo-musical
eu sou o vendaval
que impera marginal
mas você não sente

ASSISTA: Hair Love, dirigido por Mathew A.
Cherry

O curta-metragem estadunidense foi
escrito, produzido e dirigido por Matthew
A. Cherry. Narra a história de um homem
que penteia a filha pela primeira vez. Através dele são levantadas questões como
paternidade, a beleza negra e o afeto. O
filme foi produzido após uma campanha do
Kickstarter de 2017 e também foi lançado
como livro infantil em maio de 2019, com
ilustrações de Vashti Harrison. Hair Love
venceu o Oscar por melhor Melhor Curta
de Animação no 92º Oscar.

leia e assista
LEIA: Hibisco Roxo, de Chimamanda Ngozi Adichie
No coração da Nigéria, a jovem Kambili, de quize
anos, vive em meio ao fundamentalismo religioso
de seu pai Eugene. Em meio às tradições do povo
nigeriano de seus avós e o cristianismo dos
colonizadores, a família vai entrando em um
conflito interminável pelas posições fortes de
seu pai. A trama conta de maneira leve e envolvente como se dão as questões políticas e de
classes sociais na Nigéria atual. De maneira
quase autobiográfica, a autora reforça a importância do conhecimento do continente
africano para além do
estereótipo da pobreza
e fome. “É perigoso
ter uma narrativa
única sobre as coisas”.
Chimamanda Ngozi Adichie

LEIA: A vida no céu, de José Eduardo Agualusa
Após um dilúvio que devastou o planeta Terra, os sobreviventes criaram uma curiosa sociedade
flutuante. Reproduzindo uma lógica de concentração de riquezas, a distopia do autor Angolano
mostra as cidades mais populosas reconstruídas em dirigíveis e as menores em balões. Em meio
a esse cenário, o adolescente Carlos, que vive em Luanda, após seu pai ter caído da balsa em uma
grande tempestade, resolve então partir em uma jornada para encontrá-lo. Vai até o Zepelin
mais rico, Paris, onde conhece Aimée, uma garota de 14 anos, que o ajudará em suas aventuras.
O problema se torna grande ao lidarem com a harmonia entre os habitantes das cidades ricas e
pobres e ao mesmo tempo reencontrar a terra firme.

ASSISTA: Alice Júnior,
Baroni. 2019. 1h 27 min

dirigido por Gil

Alice Júnior é uma adolescente trans, que
vive com seu pai na capital Recife. Ligada a
modernidade, ela faz de seu canal no
youtube um mundo onde dá vazão à sua
criatividade. Seu mundo vira de ponta
cabeça com uma mudança para o interior
de Pernambuco, em Araucárias do Sul. Lá,
ela começa a lidar com questões do
conservadorismo e preconceito em sua
nova escola e também por parte de seus
colegas. Entre todos os desafios que passa
na nova cidade, Alice ainda sonha, como
qualquer adolescente, com seu primeiro
beijo e em levar uma vida normal.
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a educação somos nós

11 anos de Uneafro e a importância dos educadores nessa construção
Em 2020 a Uneafro completa 11 de anos de
construção coletiva possibilitada pelo voluntariado de
350 de professores dentre os 35 núcleos de educação
espalhados pelos territórios periféricos de São Paulo e
Rio de Janeiro. Aproximadamente 15 mil jovens que
passaram pelo projeto ampliaram suas possibilidades
de ingressar no ensino superior.
Tudo isso começou quando cerca de 100 jovens
estudantes e ativistas reuniram-se em frente ao
prédio da Faculdade de Medicina da USP, no dia 05
de março de 2009 para um ato político e simbólico
denunciando a ausência de pessoas negras na
instituição. Durante o ato, os manifestantes
bloquearam a avenida Doutor Arnaldo e seguiram até
Avenida Paulista, até a altura do Museu de Arte de
São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) e fizeram a
fundação da União de Núcleos de Educação Popular
Para Negrxs e Classe Trabalhadora, a Uneafro Brasil.
O programa tem como propósito a articulação e
formação de jovens e adultos moradores de regiões
periféricas do Brasil organizados núcleos de cursinhos
pré-vestibulinhos, pré-vestibulares, pré-concursos,
formação para o mercado de trabalho, cursos de
formação política, de gênero, antirracista, diversidade
sexual, combate às drogas e aperfeiçoamento jurídico.

Gente que faz
Mônica Silva Dias é professora do Núcleo Tia Jura em
São Bernardo do Campo, lecionando sociologia e
ajudando com aulas de humanidades. Para ela, o
ponto forte da Uneafro é enxergar a educação como
ferramenta de formação política. “Minha experiência
é uma experiência coletiva. Essa é uma ação
necessária e, acima de tudo, urgente”. Mônica
acredita que é fundamental para os dias atuais fazer
parte desta construção coletiva. “Diante de tal
cenário não é de se espantar que os professores e a
educação sejam postos como alvos prioritários do
atual governo brasileiro”, reforçou ainda que a
potência da educação popular tem ajudado a criar
consciência em locais de subserviência. “Deste modo,
nos permite lutar contra a exploração econômica e a
dominação política preconizado por esse sistema
capitalista que se alimenta das mazelas e
empobrecimento de parcela esmagadora da
população ao longo da história”.
Fernando Alves leciona atualidades no Núcleo Luiza
Mahin, em São José dos Campos, desde 2017. Ele

observa que uma das grandes conquistas da Uneafro é
estimular a aprendizagem do processo educacional
por meio de um formato não-tradicional, onde são
feitas atividades extra-classe, debates e aulas
participativas, estimulando a interação entre os
participantes. “Isso fez com que já no 1° ano
tivéssemos a felicidade de ter alunos passando em
vestibulares e concursos públicos”. Um dos maiores
aprendizados que teve ao longo dos dois anos de
cursinho foi ver não só a inserção do jovem na
universidade, mas a construção de seu senso crítico
para entender também o espaço universitário,
“percebi que os mesmos voltam para os seus
territórios com vontade de modificar a realidade do
seu espaço de origem”.
“É muito importante a troca que existe entre
professores e alunos, se ver representado com um
grupo de docentes negros” destacou Alessandra
Adalylsa Rodão professora de português do núcleo de
Perus. Segundo ela, seria necessário que espaços
como a Uneafro fossem existententes em todos os
bairros periféricos para garantir o acesso à educação. “
Neste momento em que vemos um cenário com
gente morrendo e dizendo que espaços como os da
universidade não é um lugar para eles”.
Samara Sosthenes passou de aluno para educadora,
faz parte do Núcleo Laura Vermont, localizado

próximo a estação da Luz em São Paulo, é educadora
de Meio Ambiente e Ecologia, e faz parte da
coordenação “Como travesti, é muito importante
fazer parte de um Núcleo que leva o nome de uma
travesti”. Foi aluna em 2015. “Hoje eu terminei a
escola, estou terminando a ETEC e dou aula de meio
ambiente e ecologia”. Acredita que um dos pontos
fortes da Uneafro é compreender as vulnerabilidades
dos alunos, suas histórias de vida, e capaz de falar
diretamente com a periferia, negrxs e pessoas
LGBTQI+ “0 fato dos professores tem uma
metodologia de ensino não hierárquica”, para ela isso
faz com que os alunos entendam melhor. “A
metodologia de ensino é pautada nos alunos”.
Você educador, venha fazer parte! Qualquer dúvida
encaminhe para uneafrobrasil2016@gmail.com!
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Núcleo Pagode na Disciplina
tem construção de biblioteca

Celebramos a inauguração de mais uma
biblioteca na periferia de São Paulo, um
espaço de conhecimento popular no
território do Jardim Miriam. A educação
tem o poder de transformar realidades. O

Twitter Brasil em parceria com a
Sguizzardi Coelho Arquitetura, promoveu
a construção da biblioteca do Núcleo
Pagode na disciplina, localizado no Jardim
Miriam em São Paulo.

uneafro na rua
Uneafro Cidade
Tiradentes em ação
com a diversidade na
Universidade

Afoxé Omo Oya de Guarulhos e Uneafro
Mabel Assis, na abertura do 2 dia de
desfile do grupo Especial no Anhembi.
Uma noite linda repleta de Axé e
ancestralidade das Matrizes Africanas

Casa de Axé Ilê Ase
Ifá Omo Oyá, da
Mãe Claudia, na
entrega de doações
de alimentos pelo
Uneafro Mabel Assis.

Bloco Eureca “Eu Reconheço o Estatuto Do Adolescente” 2020: como
vocês se atrevem?
"Apagar a minha história, limitar minha memória, massacrar nossa nação"
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Por: Jéssica Ferreira

União campo-cidade:

Imersão no Quilombo Ivaporunduva por trocas de saberes não coloniais
Município de Eldorado São Paulo - e também
membros da CONAQ. Com a imersão na história da
região e os compartilhamentos de saberes, pela
continuidade da resistência, fortalecemos a aliança
negra campo-cidade.

O movimento quilombola é educador. A luta por terra
é fundamento para a organização política, econômica
e cultural das comunidades remanescentes que
ocupam mais de 24 territórios do Brasil. A
Convenção 169 da OIT (Organização Internacional
do Trabalho) é responsável por autodeterminar
territórios tradicionais em função da sua origem
étnica e racial, “devolvendo” os direitos de controle
das terras a esses grupo. Ainda assim, as comunidades
vivem na iminência das políticas de desmatamento,
construções não autorizadas e extermínios. As
incidências políticas e organizações rurais nos
ensinam novos caminhos de luta.
Pelas trocas de conhecimentos e vivências
educacionais,
organizacionais
e
ancestrais,
coordenadores e professores de núcleos da UNEafro
foram acolhidos no final de semana do 29 de fevereiro
pela comunidade do quilombo Ivaporunduva -

Quilombo segue sendo refúgio. Por mais de 300
anos, os negros que conseguiam escapar da
escravização, construíram moradias coletivas para
protegerem uns aos outros. Atualmente, as
comunidades remanescentes, reestruturam os
quilombos através da luta por direito à terra,
funcionando como espaços de manutenção da cultura
negra e da ancestralidade africana. Nesse sistema, a
liderança das mulheres quilombolas sempre se deu de
maneira importantíssima na organização da
comunidade, condicionada a uma herança onde estas
deveriam assumir as tradições e manifestações
culturais, e portanto, detinham com propriedade os
saberes tradicionais, rezas, medicinas naturais e
comidas. Ainda assim, as estruturas nunca as
pouparam das opressões de gênero e da escassez de
políticas públicas direcionadas: acesso a terra,
educação, saneamento básico, saúde, transporte,
água, cultura, estabilidade jurídica e segurança.

uma agenda política para as mulheres quilombolas.
Através da perspectiva de identidade racial e de
gênero, considerando o estigma da mulher negra
ainda mais latente para as mulheres quilombolas,
estas constroem estratégias de avanço no debate da
territorialidade, estimulando outras mulheres e jovens
a envolver-se no movimento quilombola e fortalecer
os processos políticos de toda uma comunidade.
Assim, retomando a memória das ancestrais que
tombaram nas lutas pelos conflitos agrários ou
violências domésticas, Brasília (DF) irá receber nos
dias 24 a 28 de maio de 2020, nas dependências do
Centro Comunitário da UNB, o II Encontro Nacional
de Mulheres Quilombolas da CONAQ: Resistir para
Existir. Serão 500 mulheres de 24 estados
brasileiros, reivindicando pelo rompimento da
estrutura colonial e assim, consolidando a luta por
terra, políticas públicas e condições de existência.

Neste sentido, o maior desafio é a reivindicação de

UNEafro, CONAQ e Coalizão Negra Por Direitos
firmando alianças de fortalecimento da luta campo-cidade.

Vitrine de jornal!

Você é professor ou aluno da Uneafro, é da
quebrada, curte e faz arte negra e periférica?

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

Dê um salve!

Aula Inaugural no Núcleo Luiza Mahin

Aula Inaugural no Núcleo Luiza Mahin

Aula de domingo. Redação e língua inglesa no
Núcleo Rosa Parks

Inscrições presenciais no núcleo Mabel Assis e
arrecadação de alimentos para a Terra Indígena no
Jaraguá

Inscrições presenciais no núcleo Mabel Assis e
arrecadação de alimentos para a Terra Indígena no
Jaraguá

Uneafro em imersão do Quilombo Ivaporunduva,
conhecendo a história da igreja da comunidade.

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.
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

COLABORE CONOSCO

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!

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!

agenda

14 de março é rua: 2 anos de luta por Marielle Franco.
Pela memória e multiplicação da luta das
mulheres negras: 14 de março é marco
histórico, é incidência política e resistência. Afinal, passaram-se dois anos e
Marielle Franco continua dentro das
estatísticas de mortes sem respostas. Sua
luta era pelo fim do projeto de genocídio
que, como alvos principais, assola territorialmente a periferia e seus jovens pretos.
Sustentado pelos discursos, armas de fogo
e instituições públicas, o genocídio
também aniquilou sua vida.

Por: Jéssica Ferreira

Ir às ruas é um compromisso com a luta
coletiva e principalmente com a vida das
pessoas pretas. A organização da sociedade civil em confronto a práticas não
democráticas é ferramenta para a
construção de novos caminhos e futuros,
onde vidas pretas não serão mais negociadas.
"Eles combinaram de nos matar, mas nós
combinamos de não morrer" - Conceição
Evaristo
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No Brasil

MAPA DOS NÚCLEOS
DA UNEAFRO

Na Região Metropolitana de São Paulo

A página da 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!

www.uneafrobrasil.org

@uneafrobrasil

uneafrobrasil@gmail.com

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

@uneafrobrasil

@uneafrobrasil

