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APEOESP nas bancas
A Revista Fórum 

está completando 10 
anos de circulação. 
A APEOESP integra o 
Conselho Editorial e 
colabora mensalmen-
te com a publicação. 
A edição de setembro 
traz dez entrevistas sobre a primeira 
década do século XXI.

A APEOESP colabora 
ainda com a Revista 
Carta na Escola, que 
publica em sua edi-
ção de setembro uma 
reportagem sobre a 
epidemia de crack e 

outras drogas. Repleta de sugestões 
pedagógicas, Carta na Escola dedica 
sua mais recente capa à Era Chávez. 
Confira nas bancas!

Dia dos Professores 
Para come-

morar o Dia dos 
Professores, as 
s u b s e d e s  d a 
APEOESP  em 
São Caetano, 
Diadema, Mauá, 
Ribeirão Pires, 
Rio Grande da 
Serra, São Ber-
nardo e Santo André vão realizar um 
baile seguido de jantar no tradicional 
Restaurante São Judas Demarchi. Inau-
gurado em 1949 em São Bernardo, o 
Restaurante vai promover um jantar 
dançante no dia 15 de outubro, a 
partir das 19h30. Os associados à 
APEOESP pagarão R$ 20,00. Informe-
-se nas subsedes.

 A Oficina Ondas Jovens publica su-
gestões de atividades para educadores 
levarem às salas de aula. O material 
está disponível no Portal, que reúne 
outras propostas pedagógicas para o 
ensino médio. Acesse www.ondajo-
vem.com.br

 O jornalista Paulo Markun acaba 
de lançar um site com relatos de jor-
nalistas, artistas e outros profissionais 
que enfrentaram a Ditadura Militar no 
Brasil. Brado Retumbante já reúne 70 
entrevistas sobre episódios de censura, 
prisões e tortura. Acesse www.brado-
retumbante.org.br

90 anos de Paulo Freire
Se estivesse vivo, Paulo Freire teria 

completado 90 anos na última segun-
da-feira (19/09). Para relembrá-lo, a 
PUC vai disponibilizar para consulta 70 
fitas VHS com entrevistas e palestras 
do educador. O material está em fase 
de restauração no Centro de Docu-
mentação e Informação Científica da 
Universidade, o Cedic. 

Direitos Humanos
A Fundação Carlos Chagas e a Co-

necta Direitos Humanos estão receben-
do artigos de pesquisadores e ativistas 
para o programa de incentivo à produ-
ção acadêmica em Direitos Humanos. 
Os autores selecionados poderão par-
ticipar do XII Colóquio Internacional de 
Direitos Humanos, que será organizado 
pela Conectas em 2012. Os artigos po-
dem ser enviados para o e-mail tutoria.
sur@conectas.org

Teatro grátis
A próxima atração do Projeto “7 Lei-

turas, 7 Autores, 7 Diretores” é Álbum 
de Família, de Nelson Rodrigues. A leitura 
dramática da obra escrita em 1945 e cen-
surada durante 20 anos será apresentada 
gratuitamente nesta terça-feira, 27 de 
setembro, no Teatro do Sesc  Anchieta, 
a partir das 19h30. O Sesc fica na Rua 
Doutor Vila Nova, 245, na Consolação.

Os conflitos provocados no 
norte do Paraná a partir de 
uma imagem sacra são o tema 
do livro recém-lançado pelo 
professor Anderson Lino. "A 
História do Senhor Bom Jesus 
da Cana Verde: Conflitos e 
Celebrações em Torno de uma 
Imagem Religiosa" foi baseado 
na dissertação de mestrado 
que o professor apresentou na 
Universidade Metodista de São 
Bernardo, em 2009. O trabalho 
é o mais recente destaque da 
seção Teses e Dissertações no 
site da APEOESP. O livro está 
à venda na Livraria Curitiba 
do Shopping Aricanduva ou 
através do e-mail do professor: 
andersoncanaverde@gmail.com


