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Atualmente na 40ª edição, 
“Brasil Nunca Mais” está 
disponível na íntegra na 
Internet. O livro, que foi o 
primeiro a denunciar a tortura 
durante a ditadura utilizando 
documentos oficiais, também 
é tema do recém-lançado 
documentário Coratio. Veja 
no site http://bnmdigital.mpf.
mp.br/#!/. Destaque ainda 
para a biografia do ativista 
negro Abdias do Nascimento, 
que será lançada nesta 
segunda-feira pela Comissão 
de Direitos Humanos do 
Senado. O livro foi escrito 
por Elisa Larkin Nascimento, 
que foi casada com o escritor, 
professor e parlamentar 
durante 36 anos.

14º CECUT Arte & Política
O Centro de Documentação e Me-

mória da Unesp realiza na próxima 
quarta-feira, 26 de agosto, o debate 
“Arte e militância durante a ditadura 
e hoje”. Serão abordados dois eixos 
temáticos: o engajamento social da Cia 
Antropofágica de Teatro e a vida e obra 
do artista plástico e militante político 
Antonio Benetazzo (1941-1972). O 
debate gratuito começa às 18h30 no 
prédio localizado na Praça da Sé, 108. 
Mais informações: (11) 3116 1701.

Termina no dia 29 de agosto a Mos-
tra Coletiva "Casa 7 no Pivô", em cartaz 
no Edifício Copan. A exposição reúne 
obras produzidas por um grupo de 
artistas plásticos reunidos em um ateliê 
instalado em uma casa de número 7 
em Pinheiros. O grupo tinha como pro-
posta, nos anos 80, a reafirmação da 
pintura. A Mostra pode ser visitada das 
13h00 às 20h00 na loja 54 do Copan, 
na Avenida Ipiranga, 200.

Revista do Brasil
A edição de agosto da 

Revista do Brasil destaca 
a crise econômica e o 
ajuste fiscal e o transporte 
ferroviário em São Paulo, entre outros 
temas. A APEOESP integra o Conselho 
da Revista, que pode ser retirada gra-
tuitamente pelos associados na sede e 
subsedes do sindicato.

SOS
A exemplo da APEOESP, que criou 

o Observatório da Violência Escolar, a 
Associação Brasileira de Imprensa acaba 
de criar o SOS Jornalistas, para publicar 
ameaças, agressões e assédio contra jor-
nalistas no exercício da profissão. Conhe-
ça a iniciativa no site www.abi.org.br

Começa no 
dia 25 de agos-
to o 14º Con-
gresso Estadual da CUT São Paulo. 
Mais de 900 delegados estarão reuni-
dos em Águas de Lindóia para escolher 
a nova direção estadual da Central e 
debater o plano de lutas para os pró-
ximos anos. O slogan desta edição do 
CECUT é “Por um Projeto Popular para 
Mudar São Paulo”.

Raça Negra
Foi anunciada 

na última terça-feira a 3ª edição da 
Flink Sampa, a Festa do Conhecimen-
to, Literatura e Cultura Negra, e a 13ª 
edição do Troféu Raça Negra, que vai 
homenagear o músico Martinho da 
Vila, que também é escritor. Os dois 
eventos acontecem em novembro, 
Mês da Consciência Negra.

A subsede da APEOESP em Poá/
Ferraz vai realizar no dia 29 de agosto 
um Encontro de Formação Educacional 
sobre a Reforma do Ensino Médio, 
especialmente sobre a Lei 15.830/15, 
que regulamenta a quantidade de 
alunos em sala de aula. Informações 
na própria subsede: (11) 4675 6083.

A Biblioteca do Parque Villa-Lobos 
oferece oficina de literatura para os 
vestibulares da Unicamp e Fuvest. As 
próximas oficinas, que serão realizadas 
no dia 25 de agosto e 1º de setembro, 
serão sobre as obras de Clarice Lispec-
tor e Guimarães Rosa. Mais informa-
ções: www.bvl.org.br


