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Estudante de MEDICINA da EDUCAFRO
é o melhor em CUBA!

estudante Erik Fernando Benedito da
Silva, da cidade de
Suzano, nos trouxe essa
boa notícia: entre todos os
estudantes Brasileiros em
CUBA da Escuela Latino
Americana de Medicina,
a ELAM, obteve o melhor
conceito! Em visita à Sede
Nacional da Educafro, juntamente com sua colega
de estudos, Júlia Paula da
Silva, do “Núcleo Navegantes”, e de outra bolsista
brasileira, Luana da Silva
Timóteo, do bairro paulistano de Cidade Tiradentes,
cursando o quarto ano de
medicina. Todos estão felizes e radiantes com esta
oportunidade
concedida
pelo país irmão!

mam que o público EDUCAFRO é, de longe, o
melhor público de nossas
escolas de medicina, (dos
que vão do Brasil) pela seriedade/dedicação nos estudos, pelo compromisso
em bem representar o seu
país, pela participação em
todas as atividades propostas pelos programas de medicina cubanos.

Erik Fernando Benedito da Silva

com pessoas de diversas partes do mundo,
de conhecerem novas culturas, o que os jovens bolsistas mais ressaltam é a qualidade
da educação oferecida na ELAM para que sejam formados/as médicos/as com uma perspectiva humanista, pensando primeiramente
no cuidado com a vida, longe da lógica elitista e de mercado que impera na medicina
o público EDUCAFRO do Brasil.

“

é, de longe, o melhor
público de nossas
escolas de medicina

”

Eles participaram da reunião do grupo de medicina
da Sede EDUCAFRO (próxima reunião, dia 27/8 às
15h00min) e partilharam
muitas experiências e o
quanto tem sido importante
para eles (jovens vindos de
famílias pobres do Brasil),
estudarem medicina em
Cuba. Além de conviverem

E a EDUCAFRO já pode festejar mais uma
vez! Pelo segundo ano consecutivo, Erik é
escolhido o melhor dentre os 100 alunos brasileiros matriculados na ELAM. Já na conclusão do pré-médico ele também havia conquistado essa grande vitória. E na conclusão
do segundo ano de medicina ele reafirma seu
potencial e compromisso em aproveitar ao
máximo a oportunidade e novamente é o melhor aluno brasileiro da ELAM!
É a EDUCAFRO marcando presença e confirmando o que os organizadores das universidades internacionais de medicina em Cuba
já afirmaram para nosso Diretor Geral, Frei
David quando em visita a Cuba: “Eles afir-

Além de ter sido, pela segunda vez, o melhor aluno dentre os brasileiros da
ELAM, Erik, juntamente
outra bolsista Educafro da
turma de 2008, Fernanda
Ribeiro Borges, da cidade
de Osasco, foram nomeados para apresentar uma
jornada provincial, com
trabalhos sobre a qualidade
de vida dos idosos e sobre
psicologia, respectivamente. Erik também participa
do Comitê de Delegações
Estrangeiras, tendo sido
eleito para representar
a delegação brasileira,
mostrando
competência acadêmica aliada à
competência militante e
diplomática. A todos os
bolsistas brasileiros da
EDUCAFRO em Cuba
os nossos votos de que
continuem assim aproveitando ao máximo seus
estudos para que quando
voltarem sejam o diferencial também aqui
nos sistemas de saúde do
Brasil!
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MINISTRO DA EDUCAÇÃO RECEBE A EDUCAFRO EM BRASÍLIA

Frei David em reunião com Ministro

O Ministro iniciou a reunião agradecendo a Educafro por
suas firmes cobranças ao MEC e, afirmou que todas são cobranças propositivas. Ele disse que a reclamação da Educafro que “a alta percentagem de vagas abandonadas no ProUni jogava dinheiro público fora” foi considerada pelo MEC.
Frente a esta denúncia, colocou sua equipe para estudar uma solução e baixou portaria determinando que a filantropia de cada
Instituição seja considerada cumprida não pelas bolsas ofertadas e sim, pelas vagas realmente ocupadas. A Reunião foi no dia
18/08 às 11h30 e a pauta principal foi à busca de solução para a
inexpressiva quantidade de pobres e negros cursando Medicina.
A proposta da Educafro foi bem recebida pelo Ministro e consiste em autorizar as Faculdades de Medicina, que possuem nota
no ENADE (5, 4 e até 3) a abrirem turmas só através do FIES.
O/A aluno/a assina um termo se comprometendo em exercer sua
profissão médica em áreas onde médicos da classe média não
querem atuar.

TOQUE AFRO NO
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
O Ministro Fernando Haddad,
em resposta à EDUCAFRO
no tocante a falta de negros
nos pontos estratégicos do
Ministério, mostrou que o Secretário Executivo do MEC,
Prof. PAIM (vice Ministro) é
Afrodescendente. Professor
Paim no comando do MEC
tem mais um afrodescendente que é o assessor especial,
Prof. Francisco das Chagas.
Mostrou também que em sua
sala de reuniões têm pinturas e esculturas afros. Para
fechar com “chave de ouro”,
desafiou-nos a apontar qual
Ministro da Educação, em
toda história do Brasil incluiu
mais negros/as nas Universidades do que no atual período
em que ele é Ministro. Qual é
sua opinião?
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TÉCNICOS DO MEC AVALIAM
PROPOSTA DA EDUCAFRO
Para os Técnicos do MEC a proposta acima
é inovadora e será possível, após análises
jurídicas e adaptações técnicas.
Os Técnicos do MEC estão com grandes
expectativas com referência a eficácia do
novo FIES e sua aceitação pela sociedade.
Estimam que deva fechar 2011 com mais
de 150 mil pessoas ingressando nas faculdades através do FIES.

COLEÇÃO HISTÓRIA DA ÁFRICA

FIES EM NÚMEROS
De 2010 até julho de 2011 o FIES já colocou nas
Universidades 144.677 pessoas. Destas, 55.699 declararam ser NEGRAS (pretas e pardas). Olhando só
para o campo da medicina, temos os seguintes dados:
ingressantes em geral 8.907 pessoas. Deste conjunto,
2.305 pessoas são negras (pretas e pardas).

MEC LANÇARÁ CARTILHA
NA EDUCAFRO

O Ministro da Educação, Fernando Haddad presenteou a EDUCAFRO com a coleção “HISTÓRIA DA ÁFRICA”.
É um dos maiores e mais arrojados trabalhos
científicos de todos os tempos sobre a história de
um continente. São oito volumes, tendo cada um
mais de 1.000 páginas!

A EDUCAFRO fechou parceria com o SECRETÁRIO DE
ENSINO SUPERIOR DO MEC, Professor Luiz Cláudio
Costa e, estará na Reunião Geral da EDUCAFRO com sua
equipe, no dia 18 de Setembro, das 9 às 12 horas. O objetivo nº 1 da visita será o de lançar uma cartilha popular
sobre o FIES informando a população sobre esta modalidade de ingresso na Universidade. Terá um tempo para
perguntas e respostas, removendo todas as dúvidas do público ali presente.

FIES X DESINFORMAÇÃO DAS
FACULDADES

As Faculdades não estão abrindo suas portas para o
“NOVO FIES”. O grande obstáculo está na falta de
informação dos mantenedores e corpo de funcionáO material está disponível na EDUCAFRO para rios das Faculdades. A EDUCAFRO recebeu alguns
telefonemas da equipe de alunos constatando esta reconsulta em livro ou em CD, bem como no Site
alidade. O MEC precisa mudar sua forma de se comuda EDUCAFRO/UNESCO. Consulte e envie-nos
nicar com este setor para ampliar a inclusão do povo
sua opinião!
negro e pobre nas faculdades via FIES.
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GRITO DOS EXCLUÍDOS E A EDUCAFRO
O Grito dos Excluídos
acontecerá no próximo dia 7 de setembro
de 2011, em Aparecida
do Norte, São Paulo.
A ideia é que todos os
ônibus se encontrem a 1
hora da manhã no acostamento do 1º pedágio
da rodovia Presidente
Dutra, sentido Rio de
Janeiro. Neste 17° Grito dos Excluídos, iremos todos juntos, rumo
à Aparecida do Norte
fazer um bonito, forte e
simbólico ato! O tema
proposto é: “Pela vida
grita a Terra... Por direitos todos nós”! Vamos
às ruas para construir

um projeto popular. A Tarefa dos universitários
- referência e de cada núcleo EDUCAFRO é organizar um ônibus com membros de sua comunidade, juntamente com seus alunos e professores,
coordenadores e demais interessados em lutar

pelas causas que envolvam nossa gente. Da
sede EDUCAFRO, Rua
Riachuelo, 342, Centro
de São Paulo, sairá um
ônibus rumo a Aparecida! Para participar,
basta adquirir sua passagem diretamente em
nossa lojinha. O valor
do investimento, por
pessoa, é de R$ 40,00
(quarenta reais) inclusos ida e volta. ATENÇÃO! Aqueles que adquirirem o convite até
o dia 27/08 terão 50%
de desconto. Não percam! Divulguem para
seus colegas e amigos!

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE INCLUSÃO NA FEBRABAN
O Senado aprovou convocar a FEBRABAN para
uma segunda Audiência Pública onde deverá
prestar contas à sociedade sobre o plano de inclusão na sede bancária nacional. A data inicialmente indicada é 20 de setembro às 8h30. Estamos aguardando a confirmação da FEBRABAN
se esta data será viável.

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
COTAS NO BRASIL FAZENDO 10
ANOS. O QUE AVANÇOU?
O Senado aprovou na Comissão de Direitos Humanos Audiência Pública, com o tema acima que
será realizada no dia 19 de Setembro, segunda,
das 8h30 às 11 horas. Dez anos já se passaram
desde que foi aprovado, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o primeiro sistema de
cotas no Brasil. Ele foi, ao longo dos anos aperfeiçoado e hoje é, em disparada, o sistema mais
eficiente! A EDUCAFRO pergunta: a militância
está com garra para alugarmos um ônibus para
participarmos destas duas audiências em Brasília? Os interessados devem dar seus nomes para
garantirem suas vagas.

PROCURADOR GERAL DO TRABALHO
COMPORÁ MESA COM A EDUCAFRO
Nesta quinta, dia 18/9 o Dr. Luis Camargo foi eleito Procurador Geral do Trabalho e logo em seguida à eleição
recebeu um telefonema de congratulações por parte do
Frei David, em nome de toda família EDUCAFRO. Na
ocasião o Frei convidou e o Procurador Geral aceitou
compor a mesa na Audiência Pública no Senado sobre
Inclusão Étnica, de gênero e deficientes nos bancos: o
que avançou?
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I SEMINÁRIO DE MICRO
FINANÇAS – EDUCAFRO
A sede da EDUCAFRO prepara um Seminário sobre micro-finanças com o objetivo de fortalecer nosso povo afro-brasileiro em aspectos importantes
do nosso cotidiano, na área onde ele é
mais vulnerável, ou seja, “em seu bolso”. Será no domingo, dia 11 de setembro, das 9 às 12 horas, no salão Educafro.
Neste sentido traremos novidades pouco conhecidas que chamamos de tecnologias sociais e o que são. Trata-se de
ferramentas que auxiliarão a pensar em
novas estratégias que permitam chegar o final do mês e sobrar dinheiro.
Os assuntos abordados serão sobre Crédito, Micro-Crédito, Clube de Compras e de
Trocas, Moedas Sociais e Bancos Comunitários. Além destes tópicos, aproveitaremos para falar e orientar como evitar e
superar possíveis desdobramentos da negativação do SEU nome e também como
mudar de consumidor para prosumidor...
(é um termo que resulta da junção das palavras, produtor e consumidor, que salienta o crescente papel dos consumidores no
processo produtivo, de maneira consciente e proativa). Traga sua sugestão!

MAGISTRATURA DE
TOCANTINS E A INCLUSÃO
ÉTNICA
O Diretor da Escola de Magistratura está organizando em Seminário sobre “JUSTIÇA E
INCLUSÃO ÉTNICA”. Está programado para
acontecer no dia 23 de setembro, em Tocantins.

Setembro 2011

EDUCAFRO no Seminário
Internacional sobre A. Afirmativas
O Seminário Internacional
“Ação Afirmativa como
Instrumento de Promoção da Igualdade Racial:
aproximações e diferenças entre Brasil e Estados
Unidos”, acontecerá no
próximo dia 24 de agosto
de 2011, das 15 às 19 horas, no auditório da Procuradoria Regional da República da 3ª Região. Fica na
Avenida Brigadeiro Luiz
Antonio, 2020, região central da cidade de São Paulo. O evento contará com a
participação do Professor
Kendall Thomas, diretor
do Center for the Study of
Law Ande Culture e Professor de Direito na Universidade de Columbia,
na Cidade de Nova York.
Como debatedores, participarão também o professor Daniel Sarmento, da
Universidade Estadual do
Rio de Janeiro e a Advogada Roberta Kaufmann,
Mestre em Direito do Estado pela Universidade

Federal de Brasília, autora
de “Ações Afirmativas à
brasileira: necessidade ou
mito?” O Mediador será
Sergio Gardenghi Suiama
– Procurador da República
em São Paulo – Mestre em
Direito pela Universidade
de Columbia.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: os participantes
receberão
certificados,
contudo, é NECESSÁRIA
a prévia INSCRIÇÃO pelo
e-mail: nucleodeeventos@
prsp.mpf.gov.br.
Lideranças da EDUCAFRO,
como Frei David, estarão
presentes e sua presença é
importante para tratarmos
de temas significativos
como a erradicação das
diferenças e promoção da
igualdade. Já para os estudantes bolsistas do curso
de DIREITO, uma oportunidade para complementar as horas de atividades
extracurriculares de suas
faculdades.

Chegou o Novo Portal EDUCAFRO 2011
Agora o Portal EDUCAFRO tem tecnologias modernas
como o HTML5, FLASH e PHP, onde além de facilitar o
acesso aos usuários e atender a todos os navegadores de
internet, trouxe mais rapidez. A ideia, sempre, é a de torná-lo mais prático em sua navegação com o único e exclusivo objetivo de atender a todos com maior alcance. Devido a esta migração de tecnologia, o portal é atualizado
diariamente, permitindo a interatividade do candidato com
toda a equipe. Todas as notícias pertinentes à ideologia e
ao nosso trabalho são listadas por meio de uma ferramenta de movimento de texto, disponível no lado direito da
tela do seu computador. O internauta visualizará e selecionará a notícia desejada em ordem decrescente. A EDUCAFRO, mais uma vez, disseminando as informações e
pensando na melhoria da sociedade. Visite o nosso portal:
www.educafro.org.br
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Brasil, país preconceituoso e sem
integração racial, diz IBGE
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o IBGE, números mostram que o local de
trabalho tem influência e interfere na relação social
interpessoal. Neste quadro social brasileiro a realidade é uma só: o Brasil ainda é um país preconceituoso,
sem integração racial. O trabalho, além de ser o local
onde dignifica o homem, é o espaço social que envolve o cotidiano do cidadão, assim como a escola ou
nossa residência.
Segundo a pesquisa, a disparidade entre trabalhadores negros e não negros é enorme, principalmente nas
questões salariais e de ocupação de cargos de chefia.
Portanto, aqui, a EDUCAFRO deixa um desafio: olhe
ao redor de onde você estiver, observe em seu emprego, nos empregos de teus amigos e vejam o número de
negros em cargos de chefia. É satisfatório? Aproveite
e responda esta enquete em nosso site, www.educafro.
org.br

Seminário: “DIREITO E
COMUNIDADE NEGRA”
O Dia Nacional da Consciência Negra, dedicado
à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira é celebrado
no dia 20 de novembro e
a entidade EDUCAFRO
realizará um Seminário:
“DIREITO E COMUNIDADE NEGRA” no salão nobre da Faculdade de
Direito, USP-Largo São
Francisco, 95, São Paulo,
a partir das nove horas.
Contará com a presença
de
personalidades negras e membros dos ministérios públicos, com
o tema: “Direito e a Comunidade Negra”. As relações raciais e o respeito
à diversidade são poucos
trabalhados em sala de
aula, não reduzindo o preconceito e a interioriza-

ção perante a sociedade.
A lei N.º 10.639, de 9 de
janeiro de 2003, incluiu
o dia 20 de novembro no
calendário escolar, data
em que comemoramos o
Dia Nacional da Consciência Negra. Também tornou obrigatório o ensino
sobre História e Cultura
Afro-Brasileira. Grande
parte das escolas não leva
a lei a sério. Com isso,
professores deveriam inserir em seus programas
aulas sobre os seguintes
temas: História da África
e dos Africanos, luta dos
Negros no Brasil, Cultura
Negra Brasileira e o Negro na Formação da Sociedade Nacional. Temos
que fazer esta lei valer!
Qual é sua proposta para
atingirmos este objetivo?
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EDUCAFRO VIRTUAL É A SUA
OPIRTUNIDADE PARA BOLSAS
INTERNACIONAIS
O que parecia improvável
aconteceu! A EDUCAFRO tornou mais acessível e eficiente o sistema
de auxílio aos estudos a
distancia para inclusão
em instituições de ensino
superior via ENEM, Faculdades/Universidades e
Públicas por meio do Vestibular e mercado de trabalho, através de concursos públicos. Agora você
pode estudar com horários totalmente flexíveis.
Pare de gastar dinheiro
com cursinhos caros! Venha para o preparatório
virtual da EDUCAFRO.

Para usufruir desta ferramenta, primeiramente os
interessados realizarão
seu cadastro por meio do
formulário disponível em
nosso site – http://www.
formfacil.com/educafro/
online. Logo após receberá uma mensagem onde
serão informados os próximos passos. Não esqueça: para concorrer as 75
mil bolsas internacionais
da Presidente Dilma, você
terá que tirar, no mínimo,
600 pontos no ENEM!
Não durma no ponto!
Para saber mais acesse:
www.educafro.org.br

Ainda é inexpressivo: negros e
indígenas em Universidades Federais
A Pesquisa lançada recentemente pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes)
mostra um triste resultado: a população negra e indígena ainda é minoria nas universidades federais. Do total da população brasileira, 50,8% são Afrodescendentes. Apenas
8,72% dos alunos matriculados são pretos. Já
os brancos ficam com 53,9% das vagas, enquanto os afro-brasileiros (pretos e pardos)
somam 32%. Os indígenas aparecem em último lugar, somando apenas 1%. Segundo o
Diretor Geral da EDUCAFRO, Frei David,
esse resultado só foi atingido graças à adoção
das cotas pelas Universidades Federais. Instituições de Ensino que constantemente foram
pressionadas por entidades do movimento negro, sobretudo, pela EDUCAFRO. A Pesquisa mostra ainda que 44,8% dos universitários
provêm de escolas públicas, enquanto mais
de 40% cursaram todo ensino médio em escolas privadas. O que mais pode ser feito para
mudar esse quadro?
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Processo do DEM no STF contra as cotas para negros
Nos próximos dias o STF irá julgar o processo aberto pelo partido DEM contra a Comunidade Negra. Temos feito muitos movimentos de bastidores para trazer a vitória para o
nosso povo.
A EDUCAFRO pede para todos os irmãos e irmãs negras, que usem dos meios sociais
como: e-mail, RSS, Facebook, Orkut etc, para enviarem estímulos ao STF para julgar este
processo estando ao lado da justiça verdadeira, que quer dar direitos iguais a todos.
As Ações Afirmativas são princípios que lutam pela verdadeira igualdade. Essas políticas sociais são tentativas de concretização da igualdade material, dá-se a denominação de
“ação afirmativa” ou, na terminologia do Direito europeu de “discriminação positiva” ou “
ação positiva “.
A confirmação das ações afirmativas pelo STF definiria como uma reparação à justiça
social e a diversidade. A reparação é uma tentativa de correção da injustiça da escravidão
cometida no passado histórico. Já a justiça social é decorrente da ideia de que é preciso
tratar com diferenças os grupos para tornar suas relações mais justas. Isso feito será por
meio de políticas públicas de ação afirmativa com reservas de cotas para negros e pardos/
afrodescendentes nas universidades públicas.

BOLSAS DE IDIOMAS:
EDUCAFRO-SANTANDER divulga lista dos classificados
Já se encontra no site da Educafro a relação dos contemplados com bolsas de 100% para
idiomas. A pessoa que receber esta bolsa e não levá-la até o fim do curso entrará na “lista
rocha da Educafro”. Qual deve ser o próximo passo dos contemplados? Abrirem seus
emails diariamente e nos próximos 15 dias receberão seus logins e senhas. Com eles
inicia-se uma trajetória de vitória! s
Falar um idioma além de sua língua nativa é tornar-se “um cidadão do mundo”, porque
entramos em contato com novas culturas, novas pessoas, novas opções que podem ser
infinitas em nossas vidas pessoais e profissionais. É assim que numa iniciativa da EDUCAFRO, em parceria com o Banco Santander, aproximadamente 500 brasileiros terão
a chance de iniciar seus estudos em uma das três línguas estrangeiras oferecidas pelo
Banco: inglês, mandarim e o espanhol que juntas, somam 65% das línguas mais faladas
no planeta.
De agora em diante, centenas de cidadãos iniciarão os cursos de idioma EDUCAFRO-SANTANDER, acompanhando a crescente globalização da economia mundial e as privatizações que têm ocorrido na América Latina nos últimos anos. Este é o alerta para
que profissionais brasileiros de todas as áreas procurem adquirir o mais rápido possível
a capacidade de comunicação em diferentes idiomas. Com o advento do MERCOSUL e
as privatizações, o que nós brasileiros devemos fazer, o quanto antes?

PENA MAIS SEVERA PELA LEI DE RACISMO
Mesmo com tantas lutas de inclusão, ainda falta muito para o negro conquistar seus
direitos já consagrados pela Constituição Federal. O nosso ordenamento jurídico brasileiro, por questões políticas e ideológicas, ainda é tímido no sentido de fazer valer a lei.
Quando um crime de racismo é cometido, normalmente o agente causador responde pela
injuria racial tipificada no Código Penal, pois o legislador e o poder judiciário entendem
que o comportamento do agente não se qualifica como racismo. Se eles não estão respeitando a dignidade da vítima como conscientizar a sociedade em relação ao racismo?
Nesse sentido, como combater o racismo se o próprio Estado, de certa forma, patrocina
e perpetua a discriminação contra o povo negro?
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STF: VAMOS
LUTAR POR
UMA MULHER
NEGRA?
A Educafro – Educação
e Cidadania de Afrodescendentes tem a
missão de apoiar a candidatura da Desembargadora Federal, Negra,
Doutora Neuza Maria
para a vaga do STF. Por
se tratar de mulher negra enche-nos de esperança que a Presidenta
Dilma irá nos ouvir.
Ter uma representação
feminina negra no STF
é o melhor sinal que o
Brasil pode enviar ao
mundo que quer combater mesmo, prá valer,
a exclusão do negro nos
cargos mais elevados
do poder no Brasil.
A EDUCAFRO é uma
entidade da sociedade
civil organizada, coordenada sob a mística
Franciscana. Articula
uma rede de pré-vestibulares comunitários
em São Paulo e outras
cidades do Brasil e
“luta” pela dignidade
expressa no acesso
de cidadãos negros e
carentes de baixa renda
no ensino superior
público e no mercado
de trabalho. Ter símbolos negros em cargos
de envergadura amplia
no nosso povo negro a
certeza de que vale a
pena lutar!
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DE SÃO PAULO PARA A PUC RIO COM BOLSAS DE 100% - É POSSIVEL?
Um grupo de militantes EDUCAFRO de São Paulo, com o
sonho de cursar uma universidade se organizou para isto
acontecer! Esses/as guerreiros/as de São Paulo saíram da
sua situação de conforto e se
lançaram em busca da vitória
porque ela não existe sem o
devido sacrifício. Com muita determinação prestaram o
concorrido vestibular numa
das mais respeitadas universidades da América Latina e
finalmente foram aprovados!
Agora juntamente com os
aprovados da Educafro Rio
estudarão com bolsa de 100
%. Segundo Fernanda Araujo,
umas das aprovadas de São
Paulo, essa experiência de
estar na PUC do Rio é realmente maravilhosa e de extrema importância pelo valor da

entidade educacional. “Posso afirmar que é uma das melhores
da América Latina! Tem uma infraestrutura admirável, ensino
rigoroso e de ponta onde se encontra em poucas universidades
brasileiras”. Para Carol, outra bolsista Educafro – SP, além da
bolsa de 100%, a PUC RIO concedeu para todos os carentes
da Educafro, “bolsa almoço” e “bolsa jantar”. Para nós de São
Paulo, a benção foi ainda maior: com ajuda do povo da Educafro Rio conseguimos vagas em repúblicas estudantis que ficam
a 5 minutos a pé da PUC!!! É algo fantástico! Não gastamos

VITIMAS DE RACISMO
PROCURAM A EDUCAFRO
Conforme já noticiado, a EDUCAFRO inaugurou o núcleo de Direitos Humanos no último dia 22 de agosto de 2011. O núcleo tem como
objetivo atender ás vítimas do crime de racismo que aumentam com
freqüência. O Núcleo de Direitos Humanos EDUCAFRO contará com
o apoio de profissionais das áreas de Direito, Psicologia e Serviço Social. O objetivo é informar a vítima sobre seus direitos e proporcionar
os devidos acompanhamentos.O atendimento pessoal será na própria
Sede da EDUCAFRO, Rua Riachuelo, 342, centro de São Paulo, todas
as terças- feiras, às 18h. Vale lembrar que recebemos diversas denúncias pelos telefones (11) 3119-0341/3119-1244. Nelas em sua maioria
o povo negro nos conta ter sido vitima de discriminações, como as
promovidas recentemente por seguranças de redes de supermercados
e por funcionários de estabelecimentos do comércio.
O crime de racismo é inafiançável pela nossa Constituição e tem Leis
Especiais, no entanto, nosso povo negro, em sua maioria, ainda não
conhece seus direitos. Desta forma a EDUCAFRO adotará medidas
para combater qualquer ato de racismo contra negros. Por isso, se
você sofreu ou conhece alguém, vitima de discriminação, procure-nos
nos dias e horários mencionados acima. A EDUCAFRO quer tornar
eficaz o Estatuto da Igualdade Racial.

dinheiro com passagens! E
você tem coragem? Se a sua
resposta for sim então agora é a hora! Entre no site da
Educafro e concorra às 150
isenções da taxa do vestibular para a PUC RIO. Após
se inscrever (você que é da
grande São Paulo e regiões)
compareça na reunião na
sede de São Paulo, no dia
31/8, quarta, às 18 horas. As
inscrições para o vestibular da PUC/Rio 2012 já começaram! As provas serão
aplicadas nos dias 4 e 5 de
novembro. Para os que não
conseguirem uma das 150
isenções, o valor da Inscrição será de R$ 120,00. O
candidato também pode optar pelo aproveitamento da
nota do Enem 2011, ou seja,
não precisa fazer a prova!

REUNIÃO DISCUTE RACISMO
NO PÃO DE AÇUCAR
Na manhã de 5 de agosto, grupo de representantes da Rede Pão
de Açúcar recebeu o diretor geral da EDUCAFRO, Frei David
e demais Militantes para tratarem de casos de racismo ocorridos
em algumas de suas lojas. Nessa oportunidade a EDUCAFRO entregou Carta relatando três casos de racismo em lojas da
rede e propostas de encaminhamentos porque não é suficiente
o pagamento das devidas indenizações previstas em Lei, pois
é preciso a busca de soluções imediatas. Foi mais uma reunião
para encaminhar soluções sobre denúncias de agressões racistas
numa das lojas da rede. Após 1h30 min de debate, onde foram
apresentados os programas Responsabilidade Social e Diversidade e Inclusão, ficou explícito que a rede ainda não tem programas específicos para trabalhar a inclusão de negros/as dentro
do grupo. Diante dessa realidade, uma nova reunião acontecerá
até o início de setembro. Em sua opinião, obrigar as redes de
supermercados a indenizarem a população negra, vítima de discriminação vai aumentar ou diminuir a discriminação?

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, às 18h00, ou aos
sábados às 16h00, em nossa Sede Nacional na Rua Riachuelo nº 342 Centro/São Paulo.
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