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A voz do povo

O debate sobre a diversidade e o 
direito à comunicação é o tema dos 
vídeos da série Diálogos, cujo lança-
mento será na próxima quarta-feira 
(31 de agosto) na Livraria Cultura. A 
forma como a mídia retrata questões de 
gênero, raça e orientação sexual foram 
analisadas por especialistas em Direitos 
Humanos de diversas universidades. A 
série Diálogos Estratégicos: Direito à Co-
municação, Diversidade e Liberdade de 
Expressão será disponibilizada nas redes 
sociais e nos sites do Instituto Patrícia 
Galvão (http://www.patriciagalvao.
org.br) e da Fundação Carlos Chagas 
(http://www.fcc.org.br).

Recém-lançado, o Educ@ é uma 
biblioteca virtual que disponibiliza 
periódicos qualificados na área de Edu-
cação. As publicações são analisadas e 
classificadas por um comitê científico 
da Fundação Carlos Chagas e do Siste-
ma Scielo - Scientific Eletronic Library 
Online. Acesse http://educa.fcc.org.
br/scielo.php

Debates
Literatura - Uma palestra sobre “A 
Hora da Estrela”, de Clarice Lispector, 
vai encerrar no próximo sábado, 03 de 
setembro, o Ciclo Literatura, Vestibular 
e Algo Mais, que a Biblioteca Mário 
de Andrade realiza desde maio. O en-
contro gratuito começa às 15h00. A 
Biblioteca fica na Rua da Consolação, 
94, na região central. Mais informa-
ções: (11) 3256 5270.

Sindicalismo - Negociação coletiva e 
trabalho decente são os temas da VI 
Jornada Nacional de Debates promo-
vida pelo Dieese e pelas centrais sindi-
cais. Os debates acontecerão no dia 06 
de setembro no auditório da APEOESP, 
a partir das 9h30. Informações e ins-
crições através do e-mail vivi@dieese.
org.br ou do telefone (11) 3821 2140. 

Revista do Brasil
Os associados 

à APEOESP podem 
retirar gratuitamen-
te na sede do sin-
dicato a Revista do 
Brasil, que destaca 
em sua reportagem 
de capa, da edição 
de agosto, o mais 
recente livro do biógrafo Fernando 
Morais. A APEOESP integra o Conselho 
Editorial da publicação, que também 
está à venda nas bancas por R$ 5,00.

Prêmios
 O Concurso Escolas de Leitores vai 
premiar os melhores projetos de incen-
tivo à leitura literária.  Criado em 2009, 
o Concurso oferece até R$ 12 mil para 
as escolas desenvolverem suas propos-
tas de formação de leitores. Além da 
premiação em dinheiro, os vencedores 
poderão participar de um intercâmbio 
internacional. Os projetos podem ser 
inscritos até o dia 23 de setembro no 
site www.escoladeleitores.org.br

 Estão abertas as inscrições para a 
13ª edição do Talentos da Maturidade 
2011, uma premiação que destaca as 
habilidades artísticas das pessoas com 
mais de 60 anos. O Prêmio é uma das 
mais renomadas iniciativas de reconhe-
cimento e inclusão dos mais velhos. 
Informações no site www.talentos-
damaturidade.com.br

A FTD reeditou a Coleção 
Grandes Leituras, que 
reúne clássicos da literatura 
brasileira.  Especialistas 
da USP, Unicamp e Unesp 
assinam as análises e 
notas de rodapé de 
textos consagrados como 
"Iracema", de José de 
Alencar, e "Quincas Borba", 
de Machado de Assis. 
Confira nas livrarias a 
Coleção Grandes Leituras 
da Editora FTD.

A APEOESP realiza na próxima sexta-fei-
ra, 02 de setembro, Assembleia Estadual 
dos Professores. A manifestação começa 
às 14h00, na Praça da República. 

Participe!


