Núcleo de Diversidade da DPSP
lança cartilha “Vamos conversar
sobre a saúde das mulheres
negras?” – SP/SP, 26/11/2019
Este evento é realizado no âmbito da programação do Novembro Negro
preparada pelo NUDDIR (Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e
da igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo),
construído em parceria com movimentos sociais, entidades da sociedade
civil, OAB, IBCCRIM e com a colaboração de membros do Núcleo, do CAM e
estagiárias/os.
26/11- Saúde da População Negra. Evento de Lançamento da Cartilha
“Vamos conversar sobre a saúde das mulheres negras?”
Horário: das 09h às 13h30 min
Local: Auditório da Defensoria – Rua Boa Vista 200, São Paulo/SP.
9h – Credenciamento
9h30m – Abertura
10h – Apresentação das cartilhas sobre saúde das mulheres negras – Parte I,
com Mayara Cristina Silva Custódio (Obstetriz, Mestra em Ciências e
presidenta da Associação de Alunas e Egressas do curso de Obstetrícia da
Universidade de São Paulo), Denize Ornelas Pereira Salvador de
Oliveira (Médica de Família e Comunidade, membro do Coletivo NegreX de
estudantes de Medicina e Médicas e Médicos negros), Fabiana Villas Boas da
Silva (Psicóloga clínica, professora universitária e membro do Instituto
AMMA Psique e Negritude)
11h – Coffee
11h30m – Apresentação das cartilhas sobre saúde das mulheres negras –
Parte II, com Priscila França (Enfermeira, ativista com atuações

em advocacy nos campos de saúde da população negra e direitos humanos,
pesquisadora de violência obstétrica com recorte racial e membro da
EDUCAFRO), Aparecida do Nascimento Santos (Assistente social
representante do CRESS e membro do Comitê de Assistentes Sociais no
combate ao racismo – CRESS/SP), Daniela Roberta Antonio Rosa (Doula,
socióloga e educadora, fundadora e coordenadora do Grupo de Educação
Perinatal Materna Alfenas e do Espaço Sankofa)
12h30m – Palestra: “Saúde das mulheres negras”, com Lidiane Araújo,
colaboradora do Instituto AMMA Psique e Negritude
13h – Debate
13h30m – Encerramento

