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É A PERIFERIA OCUPANDO A POLÍTICA! NOSSAS 
VOZES SERÃO OUVIDAS! 

CANDIDATURA COLETIVA DO MOVIMENTO NEGRO DISPUTARÁ VAGA NA 
CÂMARA DE VEREADORES DE SP COMPOSTA POR:  ELAINE MINEIRO, 

DÉBORA DIAS, JULIO CEZAR, ERICK OVELHA E ALEX BORGES

Foto: Rosa Caldeira
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Desde a última eleição em 2018, as chapas coletivas 
se tornaram uma dinâmica crescente na política 
brasileira. Rompendo com um processo tradicional de 
mandatos individualizados, a lógica desse novo modelo 
impõe a prática coletiva e a inserção em rede de novas 
ideias na elaboração das políticas públicas. A “chapa 
do movimento negro”, como é chamada a articulação 
entre Elaine Mineiro, Débora Dias, Julio Cezar, 
Erick Ovelha e Alex Borges, chega em um momento 
importante para a necessidade de inserção da periferia 
no legislativo municipal.

A articulação pela construção da chapa se deu 
durante todo o ano de 2019 e foi sacramentada em 
uma reunião com representantes de movimentos 
negros e movimentos sociais, em fevereiro de 2020. 
Julio, Elaine e Débora já articulavam trabalhos junto 
à Uneafro Brasil, enquanto Erick e Alex atuam em 
coletivos culturais nas periferias. “A gente tem uma 
unidade política de afinidade social e humana”, afirmou 
Júlio Cezar, sobre o processo de troca de experiências 
com os integrantes da pré-candidatura à vereança de 
São Paulo. “O coletivo acaba se tornando uma nova 
maneira de ver a sociedade”, aponta Alex Borges. 
Para romper com as estruturas tradicionais da política, 
Débora Dias reforça que é essencial romper com a 
lógica individualista. “O capitalismo, o neoliberalismo, 
nos coloca goela abaixo meritocracia de existir, ser, 

pensar e agir. Quando a gente vem na contracorrente, 
na candidatura coletiva, podemos apresentar outras 
maneiras de existência, organização e de vida”.

“A pandemia expôs uma realidade gritante, a da falta de 
acesso à internet. Sem o contato físico que acontecia 
diariamente, novas dinâmicas surgem para levar as 
ideias da campanha até as pessoas”, observa Débora 
Dias. “A comunicação das redes sociais, as lives fazem 
com que a gente tente se aproximar cada vez mais das 
pessoas nesse momento de pandemia”. Erick vê como 
necessária a discussão racial e de classe para falar com 
as pessoas, “Agora, com a pandemia, podemos observar 
todo o despreparo do estado em lidar com questões 
até mesmo da saúde negra, é muito evidente quem 
está morrendo mais”, para ele, isso seria essencial para 
avançar no projeto do país. O Consórcio dos Veículos 
de Imprensa mostrou que, das 27 Secretarias de Saúde 
dos Estados, apenas 8 informam dados raciais. 

Um Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada - IPEA mostrou que as mulheres negras 
só alcançam 2% de representação nas instâncias 
institucionais do Brasil. Mas somam 55,6 milhões, 
chefiam 41,1% das famílias brasileiras e estão na linha 
de frente das lutas sociais por melhorias dos serviços 
públicos de saúde, moradia e educação. São essas 
mulheres que enfrentam o Estado pela violência e o 
encarceramento dos meninos pretos. Em 2018, as 

A Periferia quer transformar 

o legislativo: Nós Por Nós!
Por: Caio Chagas e Jéssica Ferreira

Débora Dias apresentando o Projeto Agentes Populares de Saúde na Zona Leste

mulheres negras receberam apenas 6,7% do dinheiro 
dos partidos destinados à campanha. “A gente precisa 
de mais mulheres pretas comprometidas com as pautas 
da periferia e da negritude dentro desses espaços de 
decisão em todas as instâncias”, afirma Débora Dias.

A onda de atos antirracistas no mundo todo trouxe 
para o debate a ausência de representantes políticos 
eleitos nas casas legislativas brasileiras. “O racismo é 
algo presente em nossa sociedade e todos nós, pretos 
e pretas, sofremos impactos dele em nosso cotidiano”, 
afirma Julio Cezar sobre a ausência de representação 
proporcional de negras e negros na política. No 
Congresso Nacional, apenas 17,8% dos parlamentares 
são negros, dos 594 eleitos para a Câmara e no 
Senado, apenas 106 se declaram pretos ou pardos. Já 
na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 4 
deputados são negros. Para Erick, o racismo estrutural 
como política de embranquecimento da sociedade 
dificultou a inserção institucional de negros na 
política. Ele aponta também que no âmbito partidário 
há uma dificuldade, mesmo dentro dos partidos 
progressistas, “Um partido de esquerda que não tem 
representatividade negra está muito atrasado. A 
revolução é negra, é feminista é LGBTQI+ e periférica”.

Outro ponto central da candidatura é o combate ao 
genocídio negro nas periferias. Segundo dados da 
corregedoria da Polícia Militar de São Paulo publicados 
no Diário Oficial, o número de mortos pela polícia, 
entre janeiro e maio deste ano, chegou a 442 pessoas, 
o maior de toda a série histórica iniciada em 2001. 
Mesmo diante da pandemia, as abordagens policiais 
nas periferias têm acontecido de maneira abusiva, 
“Ainda temos políticas públicas que facilitam esse 
tipo de ação”, ressaltou Alex . Nunca o tema esteve 
tão retratado na mídia, Débora acredita que isso se dá 
graças ao grande compartilhamento das redes sociais. 
“Sempre aconteceu o genocídio de maneira deliberada, 
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Tendo em vista que a literatura brasileira é formada 
por um cânone de autores homens, brancos e de 
classe social mais rica, e que os mesmos fazem parte 
da formação dos estudos formais básico e superior no 
Brasil, Elaine Correia divide seu conhecimento sobre 
autoras negras brasileiras com os nossos jovens que 
se preparam para os vestibulares. Um levantamento 
de 2012 feito pela Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ) mostrou que, dos 258 romances 
publicados por três grandes editoras entre 1990 e 
2004, 78% eram do sexo masculino e 94% eram 
homens brancos. 

O epistemicídio é a morte simbólica de toda e 
qualquer produção de conhecimento realizado por 
determinado povo que, no caso do Brasil, acontece 
de forma simultânea ao que denominamos de 
necropolítica ou, ainda, genocídio, a política de matar 
ou deixar morrer o povo negro e os povos indígenas. 
Dessa forma, vivemos o apagamento de referências 
africanas, afro-brasileiras e indígenas como negação 
à capacidade desses povos de serem detentores do 
saber e, sobretudo, como forma de marginalizar e 
criminalizar todo o repertório cultural que possuem. 

O minicurso tem como objetivo trazer um olhar 
diferenciado sobre os estudos literários, apresentando 
autoras negras que ainda seguem invisibilizadas nos 
programas pedagógicos escolares. Nesse sentido, dá 
atenção às obras de autoras, como Maria Firmina dos 
Reis, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, 
poetas de saraus e slams, entre outras, na tentativa de 
ampliar a visão dos estudantes, despertando interesse 
por uma educação emancipatória e antirracista. 

Em 25 de julho, comemoramos o dia Internacional 
da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. 
É um marco na luta por direitos! Saudamos a todas 
as mulheres pretas que lutaram e lutam por uma 
educação libertadora e pela vida da juventude negra 
e periférica! A Uneafro Brasil é o resultado de 
construções diárias e da luta insurgente das mulheres 
pretas que, juntas, constroem um projeto de mundo 
em que a educação e os sonhos dos nossos jovens são 
a ferramenta de transformação. Da Rainha Tereza de 
Benguela e Dandara, quilombolas que, junto ao povo 
preto, construíram o novo, até a luta de cada uma das 
mulheres negras que abre caminho para as meninas 
pretas, agradecemos pelas suas vidas, existências 
múltiplas e lutas.

O Brasil é escrito por mulheres negras!

Elaine Mineiro durante ato contra a tortura 
em frente ao Mercado Ricoy na Zona Sul

Por Elaine Correia 

Imagem: Luana Pagung

mas a informação circula, hoje, dentro das redes, de 
maneira rápida, possibilitando os movimentos agirem 
mais rapidamente”, finaliza.

A educação popular se tornou um mecanismo para 
que muitos jovens possam acessar a educação e 
possam adentrar as universidades. No ano de 2019, 
um longo debate sobre o passe livre para estudantes 
de cursinhos populares foi vetado pelo atual prefeito 
Bruno Covas. Débora Dias, que hoje é coordenadora 
e articuladora da Uneafro Brasil, ressalta a 
importância de abordar a temática dentro da Câmara. 
“A gente precisa de leis de fomento para a educação 
popular. Os alunos que acessam os cursinhos nas 
quebradas também precisam ocupar outros locais”, 
conclui. Pensando na pauta da educação pública, 
Julio Cezar observa que é essencial o fim do ‘Teto de 
Gastos’ trazido pela PEC 241, “queremos defender a 
ampliação de políticas públicas estatais de educação 
e, principalmente, garantir que ela seja laica”.

Julio Cezar, que é babalorixá da casa Ilê Ayê Dun, 
lança um fio de esperança para o futuro das crianças 
e jovens, “A juventude tem condição de mudar o 
rumo do nosso país”. Para Alex, é importantíssimo 
compartilhar o saber com a juventude. “Ou a gente 
compartilha o máximo que sabemos, ou vamos ficar 
cada vez mais distantes da juventude”, para ele, 
é essencial se inserir na linguagem desses jovens, 
“Temos que ocupar o sarau, o baile, as redes”. 
Finalizando, Débora Dias, de 22 anos, deixou uma 
mensagem para aqueles que, como ela, vivenciam 
diariamente as opressões contra a juventude preta, 
“É a fase de nossas vidas que está sendo roubada 
pela morte ou pelos processos de adoecimento 
físico e psíquico, pela falta de oportunidades. Pensar 
em estar numa cocandidatura e dialogando com 
os processos da juventude é pensar sobre a minha 
própria existência”. 

Expediente: Edição e Revisão: Caio Chagas, Jéssica Ferreira e Tomaz Amorim | Diagramação: Gabriela Zanotto Bosshard | Contato:  jornaldauneafro@gmail.com
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Em nosso passado, formamos 
quilombos, forjamos revoltas, 
lutamos por liberdade, 
construímos a cultura e a história 
deste país. Hoje, lutamos por 
uma verdadeira democracia, 
exercício de poder da maioria, e 
conclamamos aqueles e aquelas 
que se indignam com as injustiças 
de nosso país.

A Coalizão Negra Por Direitos e a Artigo 19 lançaram, 
nesta quinta-feira, 30 de julho, a exposição “20 X Arte: 
contra o racismo e a censura no Brasil”. Com 20 obras, 
a mostra reúne charges e ilustrações que reafirmam a 
liberdade de expressão artística e, principalmente, contra 
o racismo. 

Essa exposição é também uma resposta à agressão 
cometida em um ato inaceitável ocorrido na semana da 
Consciência Negra de 2019, na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, quando um deputado federal do Partido Social 
Liberal (PSL-SP) quebrou uma charge de Carlos Latuff 
sobre o genocídio da população negra no país, exibido na 
exposição “Resistir no Brasil”.

Precisamos pressionar para garantir financiamento e 
visibilidade justos para as candidaturas negras nestas 
eleições! Está para ser votada no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) a distribuição proporcional do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda 
eleitoral para candidatas e candidatos negros. Se for 
aprovado, isso vai fazer com que os partidos sejam obrigados 
a distribuir de forma mais igualitária os seus recursos. 

A Coalizão Negra Por Direitos protocolou denúncia na 
CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) 
e na Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo contra 
a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o Governador 
João Dória pelas graves violações cometidas contra 
a comerciante negra de 51 anos, que foi pisoteada e 
torturada por um policial militar no último 30 de maio. 
É de extrema urgência que providências sejam tomadas 
para que haja responsabilização efetiva dos policiais 
e daqueles que governam e administram as forças de 
segurança.

Exposição virtual contra o racismo e 
a censura

Por eleições antirracistas! 

Fortaleça o Manifesto da Coalizão 
Negra Por Direitos

@coalizaonegrapordireitos

@coalizaonegra

@coalizaonegra Fala, coalizão!
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Neste mês, o Núcleo Quilombaque, em Perus, realizou 
uma atividade super especial com seus estudantes. 
Eles desenvolveram poesias sobre como estão se 
sentindo nesse momento de pandemia, o resultado 
você confere abaixo:

Valéria Mendonça da Silva
Aluna do Núcleo Uneafro Quilombaque

Wendell da Costa Silva Jales
Aluno do Núcleo Uneafro Quilombaque

Curadoria:

Jéssica Ferreira
e Caio Chagas 

Poesia na Pandemia

Poesia na Pandemia

“Em tempos de pandemia
O que fazer em casa sem companhia?
Talvez arrumar os armários?
Limpar em cima da geladeira?
Jogar as tupperwares sem tampa fora?
Tirar o pó dos livros
esquecidos nas estantes.
Talvez até ler aquele romance
que você comprou há mais de uma 
década.
E nunca teve tempo de ler.
Andar pelo quintal,
mexer naquele vaso,
plantar uma rosa.
Lavar os cabelos, depilar as pernas,
pintar as unhas… Ufa!
E tudo isso sem culpa, sem pressa.
Parar na janela, observar a lua.
Olhar nos espelhos.
E ter orgulho do que está vendo
Pois a maior mudança
Tem que vir de dentro.”   

“Abrir um espaço no papel, e simular
Um abraço
Uma palavra que surge como um toque
Um parágrafo que se leia algo vivo

No que demora a sua vontade?
Onde está presa a tua coragem?
O que desafia o teu sentir?

Entre sílabas soltas, palavras rotas
Como seguir?
Na linha do papel devo ir
Pelo caminho que conheço
Periferia que permaneço
Nessa busca de um poema sem fim.”

leia e assista
ASSISTA: Infiltrado na Klan, dirigido por Spike Lee. 2018. 2h 
16 min

O longa se passa em 1978. Ron Stallworth (John David 
Washington), um policial negro do Colorado, conseguiu 
se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com 
os outros membros do grupo através de telefonemas e 
cartas, e quando precisava estar fisicamente presente 
enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de 
meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo 
responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros 
crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

LEIA: Kindred - Laços de sangue,  Octavia Butler

Dana, nossa protagonista, é uma jovem escritora negra 
que está começando sua carreira. No seu aniversário de 26 
anos, ela se muda para um novo apartamento em Maryland, 
nos Estados Unidos, junto com seu marido, também 
escritor. Em meio às pilhas de caixas e livros, as coisas 
começam a ficar estranhas, sentindo-se nauseada, a jovem 
cai de joelhos e vê seu mundo despedaçar. Quando retoma 
a consciência, se encontra à beira de um córrego, ouvindo 

gritos de uma criança negra, que estava se afogando e 
ela corre para salvá-la. Mas, assim que arrasta o menino 
para fora da água, vê-se diante do cano de uma antiga 
espingarda. De repente, ela volta ao seu apartamento. 
Assustada, percebe que viajou no tempo. Para uma época 
antes da Guerra Civil estadunidense, em um período 
em que a escravidão era a realidade para pessoas negras 
como ela. As viagens no tempo se tornam cada vez mais 
frequentes. Quanto mais ela viaja para o século XIX, mais 
ela toma consciência de que sua vida corre perigo.

Nosso movimento é feito com amor! Nesse momento 
crítico da pandemia, a Uneafro Brasil segue levando 
auxílio para famílias vulneráveis e estudantes da 
periferia. #NãoFiqueSóNoPapo #UneafroResiste 

Acesse a vakinha e DOE! 

LEMBRETE
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Neste período de distanciamento social e ausência 
de aulas presenciais, continuamos lutando para 
que a educação seja um direito de todas e todos 
e, principalmente, que possa chegar em todos os 
territórios. Em parceria com a #airliquidebrasil, 
proporcionamos entregas de kits de estudo para 508 
alunos da Uneafro Brasil. Esse material irá auxiliar 
nas preparações para o vestibular do Núcleo Virtual, 
que também só se fez possível com a campanha 
#4Gparaestudar. O Nós por Nós faz toda a diferença 
na vida de muitos jovens pretos e periféricos. 

“Conhecer a Uneafro Brasil foi renovador! Fazer o 
cursinho preparatório me auxiliou na conquista da 
minha bolsa integral na faculdade e, além disso, a 
conhecer minha história. Me fortaleceu como mulher, 
mãe e cidadã”. Com filho diagnosticado com autismo, 
epilepsia e hipotonia muscular, Elo ressalta sobre 
esse momento de aprofundamento das desigualdades 
sociais pela COVID-19, “Observo assustada a falta de 
preocupação do Estado com a população. É função do 
Estado orientar e cuidar do seu povo. Hoje, as pessoas 
com autismo estão esquecidas. Infelizmente, o direito 
da pessoa com deficiência não é respeitado, seja a nível 
federal, estadual ou municipal”.

Elo Costa, 36 anos

O núcleo Quilombaque - Perus vem mantendo suas 
aulas de forma remota desde abril de 2020. Sabemos 
que esse não é o modo efetivo de educação, pois 
entre outros motivos, estando à distância, perdemos 
muito das possibilidades de troca e encontro. 
Historicamente, nossa cultura é estruturada à base 
da oralidade e coletividade. Estar em roda e estarmos 
juntos para construir coletivamente são características 
da Comunidade Cultural Quilombaque, que esse 
ano completa 15 anos. Além de sede do cursinho 
preparatório para o vestibular, a Quilombaque é um 
importante espaço de lazer, cultura e formação para a 
região noroeste.

Durante o isolamento social, como forma de 
potencializar os encontros e trabalhar com temas 
atrativos e emergentes para essa roda educativa, 
planejamos aulas de forma interdisciplinar, trazendo 
convidados para compartilhar o conhecimento e 
assuntos recorrentes para jovens pré-universitários.

Um exemplo foi a aula de Língua Portuguesa: Introdução 
à literatura e produção poética. Os estudantes foram 
convidados a escrever sobre seus sentimentos durante 
o isolamento social. Produziram textos no gênero 
poesia e tiveram seus textos reproduzidos em áudio 
por professores, agentes culturais, bibliotecários e 
poetas dos saraus da região. 

A educação somos nós Alunos recebem kits 
para auxiliar nos 

estudos!

Salve! dos alunos da Uneafro Brasil:
Dificuldades da COVID-19!

Comunidade Cultural 
Quilombaque segue 

inovando nas aulas à 
distância

Guiniver Santos - Professora de Artes do 
Núcleo UNEafro Quilombaque
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A proposta do núcleo Cruz e Sousa é conhecer e nos 
apropriar da nossa cultura preta para, assim, disseminá-
la aos futuros protagonistas da história negra do Vale 
do Paraíba. Só assim acreditamos que iremos eliminar 
parte do racismo enraizado em nosso território e 
contribuir para a erradicação em nível nacional. Junto 
com o AFROCOMBATIVO, expandimos nosso leque 
cultural e, agora, convocamos a juventude a escrever 
suas histórias.

A comunidade de Pinheirinhos, localizada no município de São 
José dos Campos, estado de São Paulo, acordou em janeiro de 
2012 com tiros sendo disparados pela Política Militar contra 
suas casas. Essa operação policial de desocupação é considerada 
a maior da história do Brasil. Foram 1,5 mil famílias expulsas do 
Pinheirinho, e só em 2016, 1,4 mil acessaram o programa Minha 
Casa, Minha vida, passando a morar no Residencial Pinheirinho 
dos Palmares, zona sul de São José dos Campos. O povo segue 
lutando pelo direito à moradia digna!

O Núcleo do Vila Yolanda, situado na cidade de 
Osasco, região metropolitana de São Paulo,

carrega o nome de nossa matriarca Tia Conceição. 
Temos como objetivo seguir as políticas de educação 
adotadas pela Uneafro: Igualar as chances dos jovens 
pretos e periféricos de ingressarem nas universidades.

O núcleo PAVAO, em Caraguatatuba faz parte da 
ONG PAVAO, tendo como referência o Núcleo Luiza 
Mahin, na cidade de São José dos Campos. Atuam na 
prevenção de HIV e no apoio a PVHs (Pessoas Vivendo 
com HIV), principalmente com jovens na educação ao 
sexo consciente e responsável. Nesse momento de 
pandemia, articula o projeto FÊNIX/COVID-19 para 
orientar as famílias e pessoas do território a criarem 
novas formas de geração de renda e criações de novas 
estratégias de sobrevivência, aliadas ao enfrentamento 
da COVID-19.

População do Bairro Pinheirinho dos Palmares, em 
São José dos Campos, solicita implantação de mais 
um núcleo da Uneafro na quebrada. O Núcleo será 
batizado com o nome da ex-escravizada Maria Figueira, 
mulher negra que viveu até os 106 anos, em São José. 
Com o suporte do Núcleo Luiza Mahin e do coletivo 
AFRONORTE, também parte desse território, que 
realizaram uma ação de distribuição de 80 cestas 
básicas aos moradores em situação de vulnerabilidade 
no bairro Pinheirinho dos Palmares.

Fala, Núcleo!Fala, Núcleo!
Núcleo Cruz e Sousa 

Taubaté 

Um pouco da história do 
território Pinheirinho dos 

Palmares…

Núcleo Vila Yolanda  
Osasco 

Núcleo Pavão           
Caraguatatuba

Futuro Núcleo       
maria da Figueira
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A organização popular constrói a Uneafro Brasil. Ainda 
que defendendo a existência do SUS, acreditamos 
que o cenário da pandemia da COVID-19 pede por 
uma articulação de assistencialismo entre nós, entre 
os moradores de qualquer território e os moradores 
das periferias. Pensando em casos em que a pessoa 
esteja doente e receba a recomendação de ficar em 
casa, o projeto Agentes Populares de Saúde preza 
por repassar informações e recomendações seguras 
através de profissionais da saúde, preparando qualquer 
pessoa a auxiliar quem for preciso.

Em defesa da vida, o projeto conecta pessoas aos 
profissionais de saúde, às pessoas dispostas a ajudar e 
dar assistência e aos equipamentos e medicamentos 
necessários. Foram preparadas aulas online sobre 
a COVID-19, cartilhas informativas e explicações 
detalhadas de como ser agente popular de saúde, 
para quem não sabe por onde começar. Tem interesse 
em se juntar a essa rede? Escreva para contato@
agentespopularesdesaude.org.br! 

No dia 4 de julho, a coordenadora do núcleo Raquel 
Trindade, em Cidade Tiradentes, Sarah Jane, 
promoveu, em parceria com a Casa de Vó, uma ação 
humanitária que contemplou pessoas em situação de 
rua com o banho solidário. A ação disponibilizou 32 
banhos, além da entrega de kits de higiene, lanches, 
roupas, calçados e carinho.

O Núcleo Mabel Assis fez apresentação dos Agentes 
Populares da Saúde da Uneafro na Comunidade 
Evangélica - Igreja Resgatando Vidas Ministério 
Pentecostal, em Tijuco Preto e no CECAP. Agradecem 
à Zinha, pastora Lena, pastor Mizael! Também à Luiza 
e Michele!

Em visita à Escola Estadual Jurema 3, o núcleo 
Uneafro Mabel Assis compartilha experiências sobre 
a construção e ações da Uneafro Brasil e da Coalizão 
Negra por Direitos. Agradecem à Vice-Diretora Dani 
pelo acolhimento!

Há 30 anos, o ECA - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, lei 8.069/1990, regulamenta a proteção 
da infância e da juventude. Fruto de mobilização 
popular, o dia 13 de julho celebra uma importante 
conquista na garantia dos direitos humanos.

Assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária não é só dever da família, mas também da 
sociedade e do Estado. A Uneafro Brasil luta para que 
todas as crianças e adolescentes tenham seus direitos 
resguardados. É preciso manter nosso futuro vivo!

Portanto, apoiamos o projeto Meninos e Meninas de 
Rua de São Bernardo do Campo, uma das organizações 
que contribuíram para a criação do ECA, para que não 
sejam despejados pelo Prefeito Orlando Morando. 
Eles lutam desde 1983 em defesa dos direitos das 
crianças e dos adolescentes no Brasil, sendo uma das 
organizações à frente do Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua, com forte participação 
na criação do ECA e nas mobilizações para inserir os 
Direitos da Criança e Adolescente na Constituição 
Federal, Estadual (São Paulo) e na Lei Orgânica de 
São Bernardo do Campo.

Agentes Populares de Saúde em defesa 
da vida preta e periférica

Uneafro Raquel Trindade participa de 
projeto de banho solidário em Cidade 

Tiradentes

Núcleo Mabel Assis 

Núcleo da Uneafro em São Bernardo do 
Campo se mobiliza para manter espaço 
e apoio para projeto de acolhimento de 
meninos e meninas em situação de rua.

uneafro na ruaPor: Jéssica Ferreira

Para saber mais e 
acompanhar o projeto, 
acesse: 

Assine aqui o
abaixo-assinado 



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!

Núcleo virtual

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. 

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

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: 285.078-8

Em nome da Associação Franciscana DDFP

CNPJ: 11.140.583/0001-72

www.uneafrobrasil.org
Sede da Uneafro: Sindicato dos Advogados.

Rua da Abolição, 167, Bela Vista - São Paulo/SP

a g e n d a

Programa Quilombo Periférico

por Elaine Mineiro e Débora Dias,
coordenadoras de núcleos da UNEafro Brasil.

Todas as segundas-feiras
às 21h

nas redes sociais dos Jornalistas Livres

Programa De quebrada a Quebrada

por Wellington Lopes,
coordenador do Núcleo XI de Agosto, em Poá.

Todas as quintas-feiras
às 19h

nas redes sociais da Rádio Boa Música FM

Vitrine de jornal!

uneafrobrasil@gmail.com

@uneafrobrasil @uneafrobrasil 

@uneafrobrasil uneafrobrasil@gmail.com

@uneafrobrasil @uneafrobrasil 

@uneafrobrasil comunicacao@uneafrobrasil.org

Não deixe de acompanhar as lives semanais da 
Coalizão Negra Por Direitos.

Todas as semanas, 
ao vivo, nas redes 

da Coalizão Negra 
Por Direitos, você 

pode somar nas 
conversas sobre 

temas pertinentes 
e imprescindíveis 

à superação da 
conjuntura política 

atual. Todos os 
conteúdos ficam 

disponíveis no Youtube 
para serem acessados 

quando você quiser.

Cartilha com

dicas de estudo

e autocuidado
consulte a

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!

Na Região Metropolitana de São Paulo

No Brasil

MAPA DOS NÚCLEOS
DA UNEAFRO

UNEafro

APOIOREALIZAÇÃO


