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A Editora LandMark lança 
uma edição bilingue de "O 
Fantasma da Ópera", romance 
parcialmente histórico inspi-
rado em fatos que ocorreram 
em Paris no século XIX. O 
clássico de Gaston Leroux foi 
publicado pela primeira vez 
há 95 anos. Uma outra opção 
musical-literária é o livro 
"Choro na Manhã - 10 anos", 
uma fotobiografia de um bem 
sucedido projeto do Conjunto 
Retratos, que toca Noel Rosa, 
Chiquinha Gonzaga e outros 
mestres da música brasileira. 
Um CD também celebra os 10 
anos do Choro na Manhã.

Virada Ocupação
"Em um país decente, um governo 

jamais fecharia escolas. A porrada nun-
ca substituiria o diálogo. Um chefe de 
gabinete em tempo algum afirmaria 
que é preciso adotar táticas de guerra' 
para desmoralizar garotos que estão 
lutando para aprender.". A declaração 
da escritora Tati Bernardi em artigo 
publicado na Folha de S. Paulo soma-se 
a dezenas de manifestações de perso-
nalidades e artistas em defesa das ocu-
pações dos estudantes e protesto dos 
professores contra o Governo Alckmin.

Os músicos Criolo, Paulo Miklos, 
Edgard Scandurra, Tiê e Maria Gadú 
realizaram neste final de semana a 
Virada da Ocupação, com shows em 
escolas ocupadas pelos estudantes. 
"Em momentos históricos, os artistas 
surgem como aliados importantes 
de causas coletivas. Nossa causa é a 
educação. O momento é agora", de-
clararam no site do evento.   

Direitos Humanos
A APEOESP participa nesta quarta-

-feira, 09 de dezembro, do Seminário 
"67 anos de Declaração Universal dos 
Direitos Humanos", promovido pelo 
Instituto Paulo Freire. Representantes 
do Movimento Nacional dos Direitos 
Humanos, da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação e de outras 
importantes entidades da sociedade 
civil também estarão no Seminário, 
que será realizado no Centro Gaspar 
Garcia a partir das 18h00. Inscreva-se 
através do e-mail mariana.bezerra@
paulofreire.org

60 anos do Dieese
Uma das mais importantes entida-

des do sindicalismo brasileiro, o Dieese 
completa 60 anos no próximo dia 22. 
Para celebrar, estão sendo realizadas 
atividades em todo o País, com desta-
que para o Seminário Internacional “A 
centralidade do trabalho no desenvol-
vimento e nas políticas públicas”, que 
foi realziado no Auditório da APEOESP 
nos últimos dias 03 e 04.

Ditadura nunca mais
Será no Audi-

tório da APEOESP 
o evento de aber-
tura dos 30 anos 
do Projeto Brasil 
Nunca Mais. Nes-
ta terça-feira, dia 
08, os professo-
res Débora Silva 
Maria e Edson 
Luis de Almeida 
Teles estarão na 
palestra "Os resquícios da ditadura", a 
partir das 19h00. No Dia Internacio-
nal dos Direitos Humanos, 10 de de-
zembro, representantes das Pastorais 
Sociais e Comissão de Justiça e Paz da 
Arquidiose de São Paulo estarão na 
APEOESP para falar sobre "Resistência 
e Utopia: Ontem e Hoje". 

Cinema grátis
Está em 

c a r t a z  n a 
Cinemateca 
Brasileira a 
2ª  Most ra 
Mosfilm de 
Cinema, que 
ex ibe gra-
tuitamente 
f i lmes que 
retomam a 
p r o d u ç ã o 
soviética re-
alizada pelo 
maior estú-
dio da Rús-
sia, o Mos-
film. Parceria 
com o Cen-
tro Popular 
de Cultura 
da UMES, a Mostra reúne 11 filmes.  
A Cinemateca fica no Largo Senador 
Raul Cardoso, 207, na Vila Mariana.


