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Foi lançado no dia 04 de outubro, 
na Paróquia de São Francisco de 
Assis, em Ermelino Matarazzo, 
"Dom Paulo Evaristo: Cardeal 
Arns - Pastor das Periferias, dos 
Pobres e da Justiça“. O livro é 
uma homenagem à trajetória 
do religioso de 94 anos que 
tornou-se símbolo na defesa dos 
trabalhadores e dos moradores de 
periferia, durante as quase três 
décadas em que esteve à frente da 
Arquidiocese de São Paulo. O livro 
foi organizado pelo professor 
Waldir Augusti e Padre Ticão.

Grito pela Educação!
A APEOESP acaba de 

editar a Cartilha Grito 
Pela Educação. Outras 17 
entidades do movimento 
sindical e social assinam 
a publicação, ilustrada 
pelo premiado cartunista 

Márcio Baraldi e que destaca o direito 
à Educação Pública de qualidade. Veja 
no site www.apeoesp.org.br

Meia-entrada
Os ato-

res Lázaro 
R a m o s  e 
Tais Araújo 
protagoni-
zam o espe-

táculo "O Topo da Montanha", sobre o 
último dia de vida do ativista Martin 
Luther King, ícone da luta pelos direitos 
civis dos negros nos Estados Unidos. 
Em cartaz no Teatro Faap, o espetáculo 
é uma adaptação do texto da norte-
-americana Katori Hall, que já estreou 
em Londres e Nova York. Sessões de 
sexta a domingo. O Teatro Faap fica 
na Rua Alagoas, 903, no Pacaembu.

Professora da APEOESP 
recebe premiação

Dirigente da APEOESP, a professora 
Anatalina Lourenço é uma das ganhado-
ras do 5º Prêmio Sacy de Cultura Popular 
Brasileira, concedido aos promotores 
da autêntica Cultura Popular Brasileira. 
A professora Anatalina é também pre-
sidente do Fórum Permanente de Edu-
cação e Diversidade Étnico-Racial de SP.

Tradição

A escola mais antiga em atividade no 
ABC, a EMEF Senador Fláquer ganhou 
uma  exposição para comemorar os 
seus 95 anos. A Fundação Pró-Memória 
de São Caetano do Sul organizou a 
exposição "EMEF Senador Flaquer: 95 
anos de ensino e lembranças", que pode 
ser conferida no site www.fpm.org.br.

Professores perseguidos
Um dos eventos de mais destaque 

deste Mês do Professor foi o pedido 
oficial de desculpas do governo bra-
sileiro aos professores perseguidos 
pela ditadura militar. O pedido foi 
apresentado durante a Comissão de 
Anistia, que reuniu professores e ex-
-professores em Brasília; entre eles, 
o ex-deputado Adriano Diogo, que 
lecionava Ciências na rede estadual em 
1973, quando foi preso e torturado.´

Megaexposições
Duas exposições inter-

nacionais estão atraindo 
milhares de visitantes. 
"Frida Khalo - Conexões entre mulheres 
surrealistas no México", em cartaz no 
Instituto Tomie Ohtake, reúne telas de 
16 artistas mexicanas. Outro destaque 
é a exposição "ComCiência", que leva 
ao Centro Cultural Banco do Brasil as 
esculturas hiperrealistas da australiana 
Patricia Piccinini. Frida no 
Tomie Ohtake, em Pinhei-
ros, tem entrada franca às 
terças-feiras. Já o CCBB, na 
região central, tem entrada 
grátis todos os dias.

Fotografia
Acaba de estrear na Praça das Artes 

a exposição À Flor da Pele, que reúne 
trabalhos de mais de 150 fotógrafos. A 
entrada é franca e a Praça das Artes fica 
na Avenida São João, 281, no Centro.

Revista do Brasil
A edição de outubro da Re-

vista do Brasil traz artigos dos 
juristas Dalmo Dallari e Marco 
Aurélio Mello, que denunciam 
a tentativa de golpe. A APEOESP é 
apoiadora da Revista, que é distribuída 
gratuitamente para os associados.


