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PRESIDENTA DILMA:

QUEREMOS MULHERES E NEGROS(AS) NO MINISTÉRIO!

A

pesquisa do IBOPE do segundo
turno referente à
intenção de votos, divulgada no jornal Estadão de 18/10/2010 prova
que em todas as faixas de
renda e de escolaridade, a
COMUNIDADE NEGRA
NACIONAL (pardos e pretos) votou maciçamente no
projeto político do PT (mais de 20% acima das intenções de voto recebidos pelo outro candidato).
No programa de governo da Presidenta eleita, DILMA ROUSSEFF, no caderno IGUALDADE, situado à página 9, item 5, largamente divulgado na comunidade negra, assim se expressa: no meu
Governo vamos “Assegurar que as políticas de Ações Afirmativas e de promoção da IGUALDADE
sejam transversalizadas no âmbito de MINISTÉRIOS, Secretarias e demais órgãos da Administração
Pública Federal”. Acreditamos na coerência e sinceridade da Presidenta Dilma. Ela não irá repetir os
erros das(os) demais políticas(os) que falam uma coisa durante a campanha eleitoral e fazem outra
após eleitas(os). Queremos ver 30% de negras(os) escolhidas(os) como Ministras(os) e 30% mulheres escolhidas para a função de Ministras. O primeiro teste da Presidenta Dilma no atendimento a
esta reivindicação será agora, na escolha da Equipe de Ministras(os). Dilma, você terá quantas(os)
Negras(os) em seu Ministério? Em sua opinião, o que devemos fazer para obter mais esta vitória?

DEVOLVA-NOS O FERIADO DE 20 DE NOVEMBRO!
A Educafro recebeu diversas reclamações de negras(os) e pobres, que são EMPREGADAS(OS) das empresas
que fazem parte do estúpido e mercenário CIESP – Centro das Indústrias do Município de São Paulo, que
por sua vez ajuizou uma ação contra o Município de São Paulo, alegando inconstitucionalidade do feriado do Dia da Consciência Negra. decretado pela Lei Municipal n. 14.485/07. O juiz concedeu liminar e
suspendeu o feriado para estas empresas já no próximo dia 20 de novembro de 2010. Revoltada com a
postura capitalista, regida pelos “poderosos chefões”, a Educafro buscou auxílio de juristas competentes e
convidou partidos políticos e outras entidades da sociedade civil para interporem a ação “Amicus Curiae”,
no referido processo que poderá ser julgado a qualquer momento. Atenção militância. Vamos fazer valer a
constitucionalidade desta conquista da comunidade negra. A expressão latina “amicus curiae”, significa amigos
da corte e tem como objetivo possibilitar o ingresso de terceiros em uma ação judicial, desde que sejam
cumpridos alguns requisitos exigidos por lei. A intervenção do “amicus curiae” deve se apoiar em razões
que torne desejável e útil a sua atuação processual na causa, de forma a proporcionar meios que viabilizem
uma adequada resolução do litígio constitucional. Em tempo: outra entidade dos patrões seguiu o mesmo
caminho de perseguição: Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo.
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Direto ao Ponto
Transferência Externa UNIFESP - A Pró-reitoria de Graduação da
UNIFESP divulga o Edital da Transferência Externa 2011. São oferecidas 468 vagas, em 23 diferentes cursos, dos campi Baixada Santista,
Diadema, Guarulhos e São José dos Campos. O processo irá até 22 de
novembro. Informações através do site: www.unifesp.br/prograd .
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Seja universitária(o) sem burocracia !

NEJE-Pedro Yamagushi Ferreira inicia suas atividades - Você tem
interesse em estudar áreas novas não disponíveis na Faculdade? Então
não perca mais tempo! Começaram em outubro as atividades do Núcleo
de Estudos Jurídicos da Educafro – NEJE “Pedro Yamagushi Ferreira”,
que contará com palestras e aulas voltadas aos estudantes de Direito da
Educafro. Para participar, basta comparecer no Setor de Universitários
durante a semana (de segunda a sábado, das 10h às 18h) e entregar a
ficha de inscrição disponível no site da Educafro. Divulgue e participe!
Isenção IFSP - Estão abertos os pedidos de solicitação de isenção do
IFSP (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO). Você que é guerreira(o) e tem o sonho
de estudar em umas das melhores instituições de educação do Brasil
não perca tempo! Todas(os) as(os) interessadas(os) deverão preencher
integralmente a ficha de inscrição no endereço eletrônico www.vestibularifsp.com.br até o dia 19/11/10. Há cursos oferecidos nas áreas
de humanas, exatas e biológicas. A novidade é que o IFSP adotará o
Sistema de Acréscimo de Pontos em que poderão ser somados pontos
à nota final para negras(os) e estudantes oriundos da rede pública. Não
perca essa oportunidade.
Assembléia Anual da Educafro - Atenção coordenadoras(es): Está
chegando a Assembléia Anual da Educafro que será no dia 12/12 das
9:00 às 12:00 horas. Neste dia é imprescindível a presença de pelo
menos 3 coordenadores oficiais de cada núcleo. Lembramos que a Assembléia tem caráter deliberativo e definiremos assuntos importantes
tais como: Temas de cidadania 2011/2012, Início das Aulas em 2011,
Prestação de Contas da Educafro, Planejamento e Revisão de nossas
ações, Programa de Gestão Financeira entre outros. Não faltem!
Prova de Cidadania e cadastro no Educafro Online - Está chegando
a hora da nossa prova de cidadania e para que isso aconteça, esperamos
que cada coordenador(a) cadastre alunas(os) no Educafro Online. Esse
cadastro, além de possibilitar que as(os) estudantes dos núcleos prestem o Vestibular de Cidadania, dará direito a concorrerem às “Bolsas
Nobres”. Os núcleos devem estar no verde junto ao Setor de Núcleos
para que as(os) estudantes estejam aptas(os) a concorrer a todos os
processos de bolsas que contarem as notas de cidadania. O Vestibular
de Cidadania é mais uma das notas que comporão as Notas de Ações
Afirmativas. Contamos com a participação em massa de toda família
Educafro.
BOLSAS 100% EM DIREITO NA FGV-RIO - Esta é a grande notícia! Já está definido que a Educafro terá bolsas de 100%! Estão bastante avançadas as negociações com a FGV – RIO para definir os detalhes
para se concorrer às bolsas de 100% para o Curso de Direito! O número
de bolsas e outras orientações serão definidas em breve.
O NEGRO EM MONTEIRO LOBATO - A Educafro protesta contra
os órgãos de Imprensa e outros setores da sociedade que estão usando
dois pesos e duas medidas. Por que, quando Monteiro Lobato e outros
clássicos em nossa Literatura em seus escritos históricos, ofendem a
“nova visão de ecologia”, consideram justo e certo que se coloquem
textos explicativos no rodapé ? Quando seus escritos de ontem ofendem
a nova visão pluri-étnica nacional atual não aceitam que se coloque
explicação no rodapé ? Em sua opinião, eles consideram os direitos do
povo negro menos importante do que a ecologia? Por quê?
EDUCAFRO EM FÉRIAS COLETIVAS - De 23 de dezembro às 20
horas até o dia 10 de janeiro de 2011, às 9 horas estaremos em férias
coletivas na sede São Paulo. No dia 10 funcionaremos apenas internamente para deixar tudo em ordem e o atendimento ao público iniciar-se-á no dia 11 de janeiro às 9 horas. Precisaremos de 10 voluntários
para o mutirão de limpeza geral da sede no dia 10/1, das 9 às 18 horas.

Na presente década, a Educação demonstra ser imprescindível em
nossas vidas. Embora as instituições de ensino superior se mostrem
favoráveis à concessão de bolsas pelo PROUNI, isso ainda não tem
sido o bastante para que o povo negro e/ou menos favorecido alcance
uma graduação num curso superior. Surge então algo que viabilizará
o ingresso e permanência de expressivo número de pessoas do povo
negro nas universidades em todo Brasil: O NOVO FIES. Você sabe o
que é o NOVO FIES? É o Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior. Diferente do antigo e BUROCRÁTICO FIES, que
não possibilitava e sim excluía mais uma vez nosso povo negro e pobre
do cenário Universitário, o NOVO FIES, reformulado, reestruturado e
disponível, é uma alternativa para você que, dispondo de algum recurso (embora pequeno), quer ingressar em uma Universidade tendo em
vista instituições particulares. Mas fique atento! Quem não fez o exame
do ENEM 2010 precisa se inscrever até dia 30/12, para se beneficiar
do programa. A partir de janeiro de 2011 será exigida a realização do
ENEM 2010. Se você prestou vestibular em alguma instituição de ensino superior particular e não está conseguindo pagar entre no site, http://
sisfiesportal.mec.gov.br/ Leia com atenção e repasse estas importantes
informações.

VEJA ABAIXO TODAS AS DICAS SOBRE O FIES:
POSSO RECEBER O FIES SEM TER FIADOR?
Sim! Para isto você precisa optar por uma faculdade que assinou
e participa do “fundo garantidor” do MEC. A UNIESP é uma das
poucas que já entraram neste fundo. Ele foi constituído pelo MEC e
é voltado para cursos de licenciatura.
POSSO RECEBER O FIES E PAGAR COM O MEU TRABALHO
COMUNITÁRIO? Para alguns cursos, sim! São eles: Medicina desde que você assine contrato/compromisso de trabalhar em um
programa governamental tipo “saúde da família” e todos os cursos
de licenciatura – desde que você assuma dar aulas na rede pública,
na educação básica. O abatimento será de 1% por mês trabalhado.
É POSSÍVEL OBTER O FIES SEM TER PRESTADO O ENEM? Até
31 de dezembro de 2010 esta possibilidade está garantida. Depois,
só será possível entrar no FIES quem tiver prestado o ENEM 2010.
SE NÃO TIRAR NOTA TÃO BOA NO ENEM 2010, QUE DICA A
EDUCAFRO OFERECE PARA QUE EU CONSIGA UMA BOLSA?
Este é o ano que Deus quer que você vença! Para tanto, a dica é a
seguinte: a) como a bolsa ProUni de 50% tem baixa procura, opte
por ela; b) em seguida, pegue os outros 50% através do FIES. Veja
se o curso pelo qual você optou permite pagar através do trabalho
comunitário e c) simule o seu pagamento mensal no site www.novofies.com.br/ .
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COTAS PARA NEGROS E ALTA VOTAÇÃO DE DILMA NO
NORDESTE REACENDEM O RACISMO BRASILEIRO
O Senador Paim, segundo matéria do Jornal Nacional da Rede Globo,
está na mira dos racistas
pelo fato de ser negro e
ter vencido a eleição para
o SENADO pelo Rio
Grande do Sul. A Entidade SAFERNET que luta
pelos Direitos Humanos
acaba de impetrar uma
Representação no Ministério Público Federal
apresentando uma pesquisa preocupante: do
dia 31/10 até hoje foram
confirmadas (apenas na
Internet) 1.037 denúncias
de discriminação contra

os nordestinas(os). Esta notícia saiu no Jornal Estadão de 9 de novembro de 2010. Em sua opinião os
negras(os) e nordestinas(os) devem ficar quietas(os)
para não se ampliar o problema ou devem reagir ?
O crescimento do poder político de negras(os) e
nordestinas(os) é ou não pano de fundo para o aumento de manisfestações racistas? Por quê?

CONSCIÊNCIA NEGRA:
MUITOS DEBATES E CRESCIMENTO
O mês de Novembro é
um dos períodos históricos em que os negros,
negras,
movimentos
sociais, organizações
e instituições políticas, refletem sobre os
relacionamentos étnico raciais e apontam
as fissuras do mito da
democracia racial. As
atividades
políticas,
festivas e de conscientização existentes em
todo o Brasil, expres-

sam o significado de
como ser negro numa
sociedade que não se
abriu à diversidade. A
diáspora provocou uma
instabilidade no sujeito
negro, como demonstra a
poesia – “um dia eu nasci
na África, mas me roubaram da África e roubaram a África de mim!”.
O Vinte de Novembro é
um resgate das forças ancestrais das Áfricas que
marcaram presença em

cada um de nós, ainda
que o racismo tente diluir. Zumbi e todos os
escravos que lutaram
no dia Vinte de Novembro de 1695 morreram para fazer nascer a vida, a vida em
liberdade. Desde então,
este período simboliza
festa, conscientização,
luta, protesto, nostalgia, esperança e, principalmente, conquista.

Inscrições do ProUni e SISU: Oportunidade de crescimento
Devemos acompanhar com cautela todas as informações inerentes aos próximos passos do Enem, e termos
sempre na cabeça a seguinte questão: a quem interessa o fim do Enem? Aos pobres e pretos, que ingressaram
nas universidades públicas e particulares graças a programas como ProUni e SISU ou para as elites, que não
desejam compartilhar os espaços de poder com o povo pobre? Fiquemos atentos aos prazos de inscrições, para
que, caso haja alteração de datas, possamos ter qualidade na divulgação dos calendários oficiais junto às(aos)
nossas(os) estudantes e coordenadoras(es).Vamos fazer uma corrente de apoio ao ENEM, isso é uma conquista
de todos nós. Não deixe que essa questão vire um 3°turno das eleições.
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UNIESP
Bolsas de 100%

U

NIESP e
EDUCAFRO acabam de firmar um forte convênio
que visa superar as desigualdades por meio da
inclusão e permanência
no ensino superior. Serão centenas de bolsas
de 100%, em todos os
seus cursos e unidades.
A novidade é que cada
aluno dos cursos de licenciatura, ao conquistar a bolsa de 100%
ganhará em 90 dias um
computador para facilitar e potencializar seus
estudos na faculdade.
Comecem a se preparar,
pois o Vestibular Especial para a Educafro será
nos dias 11 de dezembro, às 9h, e 16 de dezembro, às 19h, na Unidade Centro Velho da
UNIESP. O Vestibular
consistirá de 40 questões de múltipla escolha
e 1 redação. Todas (os)
as (os) interessadas (os)
deverão comparecer às
reuniões da Educafro,
todas as quintas-feiras,
18h ou sábados, às 16h.
para realização da inscrição. Não deixe essa
oportunidade passar em
branco!
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PÓS-GRADUAÇÃO 2011 - BOLSAS de 100 e 50% (EDUCAFRO / FMB)
A EDUCAFRO, em sua constante luta por inclusão de negros e brancos pobres, ampliou a
parceria com o FMB – Rede de Cursos Jurídicos,
a qual possibilita aos bacharéis em Direito, BOLSAS de Estudo para o Curso de Pós-Graduação
2011. Todos terão imediatamente bolsas de 50%.
Para obter bolsa de 100%, o aluno deve apresentar dois candidatos à bolsa 50%. Assim poderá
realizar seus estudos sem custo algum! Veja a
Relação dos Cursos da Pós-Graduação: Direito
Penal e Direito Processual Penal, Direito Civil e
Processual Civil, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Registros Públicos, Direitos
Humanos e Direito Eleitoral. A reunião de Orientação e Encaminhamento será sempre as quintas
às 18 horas e aos sábados às 16 horas, na sede da
EDUCAFRO.

BOLSAS EDUCAFRO de 100 e 50% OAB e CONCURSOS EM GERAL
A EDUCAFRO quer ver o seu público passando na prova da OAB.
Para tanto, renovou a parceria com ampliação do número de bolsas.
Agora são mais de 200 bolsas no FMB – Rede de Cursos Jurídicos –
a qual possibilitará a membros da Educafro e convidados tirarem sua
carteira da OAB. Os alunos de núcleo, com Ensino Médio ou Universitário e que pretendem prestar concurso público em várias áreas,
também terão BOLSAS de Estudo para diversos Cursos Preparatórios. Todos terão imediatamente bolsas de 50%. Para obter bolsa de
100%, o aluno deve apresentar dois candidatos à bolsa 50%. Assim
poderá realizar seus estudos sem custo algum!

Relação dos Cursos Preparatórios para Concursos:
Preparatórios Anuais ou Semestrais: Concursos Públicos Estaduais
(Delegado, Magistratura, Ministério Público, Defensoria), Federais
(Juiz do Trabalho, Procurador Federal, Juiz Federal, etc.). A reunião de Orientação e Encaminhamento será sempre as quintas às 18
horas e aos sábados às 16 horas, na sede da EDUCAFRO.

Como participar da família Educafro
Se você já concluiu o segundo grau e quer ingressar na universidade, ou quer ser professor/a voluntário/a em nossos projetos, então não perca tempo! O
primeiro passo para quem quer ser aluno/a, professor/a ou coordenador/a da Educafro é participar das reuniões as quintas-feiras, ás 18h00, ou aos sábados
ás 16h00, em nossa Sede Nacional na Rua Riachuelo nº 342 Centro/São Paulo.
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