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Cultura em 
tempos de golpe

A CUT São Paulo 
realiza na próxima 
sexta-feira, 02 de de-
zembro, o seu 1º En-
contro Estadual de 
Cultura, dedicado ao 

tema “Cultura na conjuntura do golpe 
e o avanço das políticas neoliberais”. 
Sindicalistas e artistas participarão do 
evento, que será realizado no Auditório 
da Central, no Brás. Mais informações: 
(11) 2108 9182.

Ciências do Trabalho
A Escola DIEESE de Ciências do Tra-

balho está com inscrições abertas para 
os cursos de extensão e pós-graduação 
em Economia e Trabalho e para as 
vagas remanescentes da graduação 
em Ciências do Trabalho. Informações 
obre os cursos no site www.escola.
dieese.org.br

Centenário do samba
A Rádio Brasil Atu-

al vai transmitir ao 
vivo a roda de mú-
sica e conversa que 
a Central Única dos 
Trabalhadores vai realizar no dia 03 de 
dezembro em homenagem ao centená-
rio do samba. O evento acontece no sa-
guão da CUT, no Brás, a partir das 14h00.

Disciplinas

Exatas - A PUC vai promover uma 
Virada Tecnológica no próximo final de 
semana. Professores de Matemática, 
Física e Química podem inscrever-se 
para desenvolver atividades durante o 
evento, que começa às 9 da manhã do 
dia 03 de dezembro na Faculdade de 
Ciências Exatas e Tecnologia da PUC, 
na Rua Marquês de Paranaguá, 111, na 
Consolação. O site da Virada é www.
viradatecnologica.com.br.

Língua Portuguesa - A Casa 
das Rosas realiza o seu 1º Encontro 
de Escrita Criativa, entre os dias 3 e 
4 de dezembro. Profissionais que tra-
balham com a escrita vão debater e 
compartilhar suas experiências. A Casa 
das Rosas fica na Avenida Paulista, 37.

Literatura - Autor de livros sobre 
a formação histórica do Brasil, Lauren-
tino Gomes é o próximo convidado da 
Série Encontro com Escritores da Uni-
versidade do Livro. O Encontro aconte-
ce no dia 30 de novembro, a partir das 
19h00 no Auditório da Universidade, 
na Praça da Sé, 108. Inscrições no site 
http://editoraunesp.com.br

Quantos preconceitos 
uma mulher precisa 
superar?

Artistas e 
atletas brasi-
leiros partici-
pam da edição 
2016 da Cam-
panha ElesPorElas HeForShe, lançada 
no dia 25 de novembro pela ONU Mu-
lheres. Embaixadora da Organização, 
a atriz Camila Pitanga pergunta em 
um dos vídeos da campanha: "Quan-
tos preconceitos uma mulher precisa 
superar ao longo da vida?”. Veja os 
vídeos e assine o compromisso pela 
igualdade de gênero no site http://
www.heforshe.org/pt

Inglês grátis
A Cultura Inglesa e a PUC são 

parceiras no Programa de Formação 
Contínua de Professores de Inglês, que 
recebe inscrições de docentes das redes 
estadual e municipal em São Paulo, 
Guarulhos, Santos e São Vicente. As 
inscrições para o processo seletivo de-
vem ser feitas na unidade de preferên-
cia do candidato. Telefones e endereços 
no site www.culturainglesasp.com.br

Chega às livrarias "Os 
Caminhos do Exílio", livro 
da Geração Editorial escrito 
pelo jornalista José Maria 
Rabêlo e sua esposa, a 
economista Thereza Rabêlo, 
sobre a semelhança entre 
os golpes de Estado desde 
1954, contra o então 
presidente Getúlio Vargas, 
e o atual, que conduziu 
ao impeachment de Dilma 
Roussef. A Geração lança 
ainda "A Hidra", uma 
coletânea de contos da 
jornalista Marlene Rodrigues 
sobre a ditadura militar 
brasileira.


