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Desconto para 
associados

A Faculdade Sesi oferece cursos de 
Pós Graduação com desconto de 10% 
para associados à APEOESP e aulas aos 
sábados. Destaque para a especializa-
ção em coordenação pedagógica com 
ênfase na formação de professores. 
Mais informações: www.faculdadese-
si.edu.br ou através do telefone (11) 
3833 1075.

Escrevendo o Futuro

Foi lançada na última quinta-feira 
a 5ª edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa Escrevendo o Futuro. 
Trata-se de uma iniciativa do MEC e 
da Fundação Itaú Social para incentivar 
e aprimorar o hábito da leitura e da 
escrita entre alunos e professores das 
escolas públicas de todo o País.

A Olimpíada oferece cursos e 
oficinas para os professores e leva 
material didático às escolas para 
auxiliar na elaboração dos textos 
que participarão de seleção nas 
categorias Poema, Memórias Lite-
rárias, Crônica e Artigo de Opinião. 
Para participar, basta acessar  www.
escrevendoofuturo.org.br

Curso - A Unesp vai realizar um 
curso de extensão gratuito com o 
tema  “Movimentos Sociais e Crises 
Contemporâneas à luz dos clássicos 
do materialismo crítico”. Estão previs-
tas aulas quinzenais, aos sábados, no 
campus da Praça da Sé. Há cota de 
vagas para militantes dos movimentos 
sociais. Mais informações através do 
e-mail movimentosunesp@gmail.com

Revista - Os associados à APEO-
ESP podem retirar gratuitamente na 
sede e subsedes do Sindicato a mais 
recente edição da Revista do Brasil, que 
destaca o combate ao mosquito Aedes 
Aegypti e também uma entrevista com 
a cantora Elza Soares.

Teatro - O Itaú Cultural promo-
ve no dia 1º de março uma sessão 
gratuita do espetáculo "Memórias de 
Adriano", em cartaz até o dia 28 de 
fevereiro no Centro Cultural São Paulo. 
O ator Luciano Chirolli interpreta o im-
perador romano, em sessão especial ás 
20h00. O Itaú Cultural fica na Avenida 
Paulista, 149.

Homenagem
O jornalista Ro-

dolfo Lucena ini-
ciou uma corrida 
em homenagem 
ao operário Mano-
el Fiel Filho, assassi-
nado pela ditadura 
militar há 40 anos. 
Serão 40 dias de 
corrida por locais 
que lembram a vida e a morte do me-
talúrgico, que lutou pela democracia, 
liberdade e justiça no País. Lucena já 
realizou corridas em homenagem a 
São Paulo e em apoio aos sem-terra. 
Cada trajeto será registrado em fotos, 
vídeos e reportagens que serão publi-
cados no blog http://lucenacorredor.
blogspot.com.br/

Vários eventos marcam os 
20 anos do falecimento 
do escritor e jornalista 
gaúcho Caio Fernando 
Abreu. Considerado um dos 
principais autores brasileiros 
do século XX, Caio Fernando 
faleceu em 1996, aos 47 
anos, vítima da Aids. O 
seu livro mais vendido é 
"Morangos Mofados", da 
Editora Nova Fronteira. 
Destaque ainda para a 
biografia "Para sempre teu, 
Caio F.", que a jornalista 
Paula Dip publicou pela 
Editora Record.


