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Fórum social oferece mais de 50 atividades neste fim de
semana
Serão realizadas atividades propostas por entidades e movimentos sociais, que ocorrerão simultaneamente em
diversos pontos da cidade.

Por G1 Santos
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Algumas das atividades serão providas na Unifesp de Santos, SP — Foto: Leandro Campos/G1
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O ll Fórum Social da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, será realizado neste fim de semana (dias 8, 9 e 10),

com debates, apresentações, palestras, rodas de conversa e mais de 50 atividades propostas por entidades e

movimentos sociais, que ocorrerão simultaneamente em diversos pontos da cidade.

Com o tema Defesa e Fortalecimento da Participação Popular, a segunda edição do evento visa fortalecer a

sociedade civil para que todos possam exercer o controle social junto à gestão pública da região, em um trabalho

integrado.

Temas como economia, protagonismo juvenil, movimentos sociais, educação, meio ambiente, questões raciais e de

gênero, violência contra a mulher, redes sociais e muitos outros serão debatidos por convidados e participantes.

Toda a programação do II Fórum Social da Baixada Santista, com horários e locais em que serão realizadas as

atividade, pode ser conferido no site.

Veja também
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Mais do G1

Bahia Meio Dia – Salvador

Irmão de Ivete Sangalo morre nesta quinta-feira, após ficar 80 dias internados no hospital

Jesus Sangalo tinha 54 anos e teve complicação pós operação, ficando internado na UTI. Ele chegou a passar por uma cirurgia de
emergência e ficou em coma induzido.

7 de nov de 2019 às 12:00

Próximo

Por 6 a 5, STF derruba prisão após condenação na 2ª instância
Tribunal decidiu que condenado só deve cumprir pena após último recurso. Segundo dados do Judiciário, cerca de 5 mil podem
ser beneficiados, entre eles Lula.

Há 8 horas — Em Política

Carro pega fogo e incêndio atinge prédio em Santos
Informações preliminares apontam que fogo começou no mezanino do edifício na Rua São José, no bairro Embaré. Dez
moradores precisaram de atendimento médico após inalar fumaça.
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Em Santos e Região

FGTS: saques de até R$ 500 para não correntistas da Caixa nascidos em abril e maio começam hoje
No total, 8,8 milhões de pessoas devem retirar um total de R$ 3,4 bilhões neste 3º lote; prazo dos saques para todos que têm
direito vai até 31 de março de 2020.

Em Economia

3 min

Leilão beneficente de obras do artista plástico Clóvis Junior é realizado em João Pessoa
Leilão de 64 obras nesta sexta-feira arrecada dinheiro para destinar ao Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa.
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Em Paraíba

Estudo aponta que 92% dos restaurantes de BH disponíveis em aplicativos oferecem comida que
faz mal para a saúde
Apenas 4% têm frutas no cardápio, segundo pesquisa da UFMG. Bairros mais humildes têm menos opções saudáveis que os
bairros nobres.

Em Minas Gerais

Juiz viaja para fazer audiência na casa de idosos que estão doentes, em Bom Jardim de Goiás
Magistrado disse que situação aproxima Justiça da comunidade e desmistifica a ideia do magistrado 'burocrata que fica sentado
em uma cadeira no gabinete'. Processo visa eleger um responsável para homem de 83 anos e para a mulher dele, de 79.
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