Dia Internacional dos Direitos Humanos: palestras no Museu do Café abordam diversos temas
Integrando a campanha #SonharOMundo, atividades gratuitas refletem sobre formas de discriminação
O Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro, tornou-se uma data símbolo da
luta pelos direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos. No dia a dia, somos vítimas ou
presenciamos atitudes preconceituosas sejam por razões sociais, culturais, raciais, sexuais, religiosas ou
linguísticas. Para identificar, discutir e combater essas discriminações, o Museu do Café, instituição da
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, participa da campanha #SonharOMundo que, em 2016,
aborda o tema “Enfrentando nossos Preconceitos”. De 5 a 9 de dezembro, o espaço cultural promove
palestras gratuitas com assuntos relacionados aos fatores mais frequentes pelos quais as pessoas são
vítimas de preconceito. Para participar é necessário se inscrever pelo e-mail educativo@museudocafe.org.br.
A programação começa no dia 05 (segunda-feira), às 15h, com a palestra “Bullying na infância” ministrada
pela Dra. Sandra Regina Pereira Ramos, da Secretaria Municipal de Educação, e pelo Coordenador Geral do
Centro Camará de Pesquisa e Apoio a Infância e Adolescência, João Carlos Guilhermino. No dia 06 (terçafeira), a partir das 15h, a presidente da Comissão Especial de Mediação e Práticas Colaborativas da OAB
Santos, Claudia Regina Mendes, discutirá o envelhecimento com saúde.
Dando continuidade à programação, no dia 07 (quarta-feira), o assunto tratado será “Conceitos e vocabulários
utilizados na assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade social”, a partir das 15h, com as
profissionais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vicente de Carvalho, Maria Ângela dos
Santos e Elina Adriana Lima. Já no dia 08 (quinta-feira), às 15h, o presidente da Comissão dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, Cahuê Alonso Talarico, e o presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (Condefi), Luciano Marques, abordarão questões sobre o estatuto das pessoas com deficiência e
a inclusão laboral.
Finalizando o ciclo de palestras, no dia 09 (sexta-feira) acontece, às 15h, a discussão “O papel da mediação
museológica na desmistificação da cultura indígena”, que proporcionará uma análise da obra de Benedicto
Calixto, a compreensão de como o índio é apresentado ao longo do tempo nas instituições museológicas e a
importância do educador e dos pesquisadores dos museus nessa reflexão. A atividade será ministrada pelo
Analista de Museologia do Museu do Café, Fernando Rocha, e a graduada em história pela Fundação Ensino
Superior de Bragança Paulista (FESB), Priscila Risi.
O Museu do Café fica à rua XV de Novembro, 95, no Centro Histórico de Santos. Seu horário de
funcionamento é de terça a sábado das 9h às 17h, e aos domingos entre 10h e 17h. Os ingressos para
visitação custam R$ 6, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada. Aos sábados, a
visitação é gratuita. Já a Cafeteria do Museu funciona de segunda a sábado das 9h às 18h, e aos domingos
entre 10h e 18h. Outras informações estão disponíveis no site www.museudocafe.org.br.

Serviço
Programação – #SonharOMundo
05/12 | SEG | 15h
Palestra: Bullying na infância
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Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Preço: Grátis
Telefone: (13) 3213-1750
Inscrições: educativo@museudocafe.org.br
06/12 | TER | 15h
Palestra: O envelhecimento
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Preço: Grátis
Telefone: (13) 3213-1750
Inscrições: educativo@museudocafe.org.br
07/12 | QUA | 15h
Palestra: Conceitos e vocabulários utilizados na assistência social para pessoas em situação de
vulnerabilidade social
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Preço: Grátis
Telefone: (13) 3213-1750
Inscrições: educativo@museudocafe.org.br
08/12 | QUI | 15h
Palestra: Inclusão laboral
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Preço: Grátis
Telefone: (13) 3213-1750
Inscrições: educativo@museudocafe.org.br
09/12 | SEX | 15h
Palestra: O papel da mediação museológica na desmistificação da cultura indígena
Local: Museu do Café
Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP
Preço: Grátis
Telefone: (13) 3213-1750
Inscrições: educativo@museudocafe.org.br
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