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Localizado na Avenida Paulista, o 
Teatro do Sesi está comemorando 50 
anos de atividade com apresentações 
de montagens premiadas. O infanto-
-juvenil "Quem tem medo de Curupi-
ra?", tem texto e direção musical do 
compositor Zeca Baleiro. Os ingressos 
são gratuitos, mas devem ser reserva-
dos com antecedência através do site 
www.sesisp.org.br.

Prêmios
  A 2ª edi-
ção do Prêmio 
Respostas para 
o Amanhã vai 
des tacar  as 
melhores práticas pedagógicas en-
volvendo Ciências e Matemática 
na solução de questões cotidianas. 
Coordenado pelo Centro de Estudos 
e Pesquisas em Educação, Cultura e 
Ação Comunitária, o Cenpec, o Prêmio 
é uma iniciativa da Samsung. Regu-
lamento e inscrições através do site 
www.respostasparaoamanha.com.br.

 Estão abertas as ins-
crições para o 16º Prêmio 
Literário Escritor Universi-
tário, cujo tema é “Qual 
a importância do escritor 
Ariano Suassuna para a 

literatura brasileira?”. Promovido em 
parceria com a Academia Brasileira de 
Letras, o Prêmio tem inscrições pelo 
site www.ciee.org.br

Direitos Humanos
DEFENSORIA - A Defensoria Pública de 
São Paulo deu início ao seu V Ciclo de 
Conferências Públicas. Até o final do ano 
serão realizadas 22 audiências em todo 
o Estado para debater com a população 
temas como o combate ao preconceito, 
a violência policial, a defesa dos direitos 
dos idosos e outras pautas relacionadas 
à sociedade civil e aos direitos humanos. 
Mais informações através do site www.
defensoria.sp.gov.br/conferencias

REVISTA - Já está no ar no site da Unesp 
a mais recente edição da Revista Interdis-
ciplinar de Direitos Humanos, que traz 
um dossiê sobre Cultura da Paz. São 
artigos interdisciplinares sobre o tema. 
Para acessar a publicação, basta entrar 
no link RIDH no site www.unesp.br

Gênero

LGBT - Intitulada "Nós precisamos 
do debate de gênero nas escolas", a 
campanha do Coletivo LGBT Cores 
denuncia a violência psicológica vivida 
por mulheres e LGBTs (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Travestis) no cotidiano das 
salas de aula. A Campanha, que surgiu 
em Campinas e Limeira, é uma respos-
ta à retirada da questão de gênero 
dos planos de educação de Estados e 
Municípios e do próprio PNE. Veja em 
www.facebook.com/coletivolgbtcores

MULHERES - A ONU Mulheres acaba 
de lançar o Currículo Educativo para 
o Ensino Médio sobre Gênero, Sexua-
lidades e Prevenção de Violência para 
ser usado livremente pelas escolas 
brasileiras. Elaborado ao longo de seis 
meses com a supervisão de psicólogos 
e especialistas, o material estará dispo-
nível no site www.onumulheres.org.br

Dias de Luta
A APEOESP re-

aliza no dia 20 de 
agosto, a partir das 
14h00, um Ato 
Público na Praça 
da República. Em 
pauta, o atendimento das reivindica-
ções dos professores. Mais tarde, o 
Sindicato integra o Ato Unificado dos 
Movimentos Populares em Defesa da 
Democracia e Contra o Ajuste Fiscal, 
que será realizado a partir das 17h00, 
no Largo da Batata.

Na última sexta-feira foi 
lançado "Revolucionários 
sem rosto", livro do 
jornalista Otto Filgueiras 
que conta a história da Ação 
Popular, organização de 
resistência à ditadura que 
optou pela luta armada. Os 
anos de chumbo também 
estão em "O Homem que 
Disse Não", biografia não 
autorizada do músico 
Geraldo Vandré, autor de 
uma das músicas-ícones do 
período, "Para não dizer que 
não falei das flores".


