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Na luta

GÊNERO - 25 de novembro é o 
Dia Internacional Pela Não-Violência 
Contra a Mulher. A CUT e a Marcha 
Mundial das Mulheres realizam Ato 
Unificado. A APEOESP celebra os 30 
anos da data na Assembleia realizada 
na Praça da República.

AIDS - Como parte 
das atividades do Dia 
Mundial de Luta Con-
tra a Aids, celebrado 
em 1º de dezembro, a 
APEOESP publica o seu I 
Especial Laço Vermelho. 
O boletim eletrônico, 
com dados recentes sobre DSTs, pre-
venção e sexualidade, está disponível 
para download no site do sindicato.

RAÇA - O 6º Prêmio Educar da Igual-
dade Racial será lançado na próxima 
sexta-feira, dia 29, durante o Seminário 
Nacional “Educação Infantil e Igual-
dade Racial”, organizado pelo Centro 
de Estudos das Relações de Trabalho 
e Desigualdades. A cantora Fabiana 
Cozza fará um show durante o evento, 
no Sesc Vila Mariana. Inscreva-se para 
participar no site www.ceert.org.br

Bullying
Sediada no Rio de Janeiro, a Cia. 

Atores de Mar criou um espetáculo 
itinerante sobre o bullying. “Bullying 
- Violência Escolar” surgiu em 2004 
e atualmente tem também um blog, 
com depoimentos, publicações e re-
portagens para debater o problema 
com a comunidade escolar.  Acesse 
http://bullying-ciaatoresdemar.blo-
gspot.com.

Vozes da Educação
A Rede Pela Valorização dos Docen-

tes Latino-Americanos foi lançada em 
São Paulo no último dia 09. Resultado 
da articulação de organizações da so-
ciedade civil em toda a América Latina, 
a Rede conta com o Portal Vozes da 
Educação, que realiza debates quinze-
nais, entre outras atividades.  Acesse 
www.vozesdaeducacao.org.br

Universidades

 Estão abertas as inscrições para 
o III Encontro Brasileiro de Educo-
municação, que acontecerá entre os 
dias 02 e 03 de dezembro na Escola 
de Comunicações e Artes da USP. 
Durante o Encontro, será lançado o 
primeiro curso de especialização em 
Educomunicação do País. Informações: 
http://www.cca.eca.usp.br/iii_encon-
tro_educomunicacao – ou através do 
telefone (11) 3091 4341.

 A Universidade Aberta à Matu-
ridade da PUC realiza uma série de 
eventos gratuitos neste domingo, 27 
de novembro, em comemoração aos 
seus 20 anos de atividade. Em São 
Paulo, a PUC é pioneira na realização 
de cursos para a terceira idade. Entre as 
disciplinas oferecidas estão fotografia, 
tai-chi-chuan e espanhol.

Revista do Brasil
Os associados à 

APEOESP podem re-
tirar gratuitamente 
na sede do sindicato 
a mais recente edi-
ção da Revista do 
Brasil, que destaca o 
escândalo das emen-
das na Assembleia Legislativa e traz 
reportagens sobre racismo e trabalho 
escravo, entre outras. Confira!

A professo-
ra Sonia Maria 
Marques lança 
ne s ta  s e x ta -
-feira na Biblio-
teca Pública de 
Araraquara, o 
seu segundo li-
vro, “O Milagre 
da Vida”, com 

contos, crônicas e poesias. Sônia, que 
também é pintora, fará uma exposição 
de seus trabalhos na Biblioteca. O livro 
pode ser adquirido através do blog da 
autora: http://soniamariamarques.
blogspot.com

A Selo Negro Edições 
acaba de lançar a biografia 
do poeta Cruz e Souza. 
Escrita pela jornalista Paola 
Prandini, a biografia que 
celebra os 150 anos do 
nascimento do poeta, é o 
oitavo título da Coleção 
Retratos do Brasil Negro. 
Confira nas livrarias!


