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Teatro grátis
Superprodução dirigida por Jô Soares, 

"Tróilo e Créssida" está em cartaz de quarta a 
domingo, no Teatro do Sesi. Definido como 
uma comédia sinistra, o espetáculo é base-
ado em um dos textos menos encenados de 
Shakespeare. O elenco de atores premiados da 
cena teatral tem ainda Maria Fernanda Cândido e Adriane Galisteu. Os ingressos 
são gratuitos e podem ser reservados através do site www.sesisp.org.br

Contra o golpe!
  O Brasil tem 
hoje aproxima-
damente 600 es-
colas ocupadas 
contra as medidas 
do governo Temer 
na área da Educa-
ção, como a PEC 241, que congela os 
gastos públicos, as propostas de re-
forma do Ensino Médio e da chamada 
Escola sem Partido. Iniciado em 22 de 
setembro, o movimento dos estudan-
tes já e conhecido como a "Primavera 
Secundarista".

 A CUT acaba de lançar um vídeo 
alertando a sociedade sobre a PEC que 
congela investimentos em áreas sociais, 
como saúde e educação. Embalados 
pela música "Apesar de Você", de Chico 
Buarque, os atores Wagner Moura, Omar 
Prado e Tonico Pereira protestam contra a 
PEC 241. Veja no site da Central: www.
cut.org.br

  A cerimônia de entrega do 38º 
Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog 
de Anistia e Direitos Humanos será 
marcada por uma manifestação contra 
o golpe jurídico-midiático, que ocorreu 
no Brasil. A cerimônia e o protesto, 
convocado pelo Sindicato dos Jornalis-
tas e Instituto Vladimir Herzog, serão 
nesta terça-feira, 25 de outubro no 
Teatro Tucarena, em Perdizes, a partir 
das 19h00.

Revistas
 A edição de outu-
bro da Revista do Brasil 
analisa a crescente cri-
minalização dos mo-
vimentos sociais de-
mocráticos e o recuo 
nas conquistas populares. A APEOESP é 
colaboradora da Revista, que é distribuí-
da gratuitamente aos associados.

 Destaque ainda para a sexta edição 
da Revista Vaidapé, que foi lançada no 
último domingo em um Festival de Arte 
de Rua, no CEU Butantã. Produzida 
por um grupo de mídia independen-
te, a revista tem conteúdo focado na 
juventude e na periferia. Confira os 
postos de distribuição no site http://
vaidape.com.br/

Stagium: 46 anos
O Ballet Sta-
gium acaba 
de completar 
46 anos com 
um novo es-
p e t á c u l o , 

"Preludiando", sobre a obra do compo-
sitor Claudio Santoro. Responsável pela 
consolidação do balé moderno no Brasil, 
o Stagium está recolhendo assinaturas 
para ser reconhecido como patrimônio 
cultural brasileiro. Assine a petição no site 
http://www.stagium.com.br/

Encontro com Escritores
O escritor Milton Hatoum participa 

na próxima quarta-feira, 26 de outubro, 
da segunda edição do Encontro com os 
Escritores, promovido pela Universidade 
do Livro. Autor de quatro romances 
premiados, Hatoum tem sua obra tra-
duzida em doze línguas. O Encontro 
começa às 19h00 e a Universidade do 
Livro fica na Praça da Sé, 108.

Livros de Bob Dylan, 
ganhador do Prêmio 
Nobel de Literatura 2016, 
serão relançados no Brasil 
nos próximos meses. Por 
enquanto, a Companhia 
das Letras tem no catálogo 
a biografia do compositor, 
"Like a Rolling Stone". 
Destaque ainda para a 
seleção elaborada pela 
Saraiva, que publica em 
seu site um infográfico 
reunindo os ganhadores das 
últimas edições do Nobel de 
Literatura, com indicações 
dos livros publicados pelos 
premiados. Acesse www.
saraiva.com.br/promocoes/
premio-nobel-literatura


