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Método Freire

O revolucionário Método Paulo 
Freire de Alfabetização completou 54 
anos neste mês de abril. O método, 
que parte de uma investigação temá-
tica do universo vocabular do aluno, 
tem reconhecimento internacional por 
abordar a Educação em um contexto 
de luta, com potencial de transformar 
as pessoas e a sociedade.

Exposição
Está em cartaz até o dia 06 de maio 

no Sesc Vila Mariana a exposição ‘Meus 
Caros Amigos - Augusto Boal – Cartas 
do Exílio’. Criador do Teatro do Opri-
mido, Boal tem sua trajetória revisitada 
através de cartas, fotografias e depoi-
mentos de artistas como Chico Buarque 
e Fernanda Montenegro. O Sesc fica na 
Rua Pelotas, 141, na Vila Mariana.

Apoio e solidariedade
"Não se pode con-

fiar nas forças cegas 
e na mão invisível 
do mercado" – Papa 
Francisco, ao recusar 
convite de Temer para 
visitar o Brasil

CNBB - A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil aliou-se ao movimento 
sindical na luta contra as reformas. Em 
um documento de 46 páginas intitulado 
"As igrejas e a Reforma da Previdência", 
a CNBB alerta que "este desmonte que 
se prepara da Previdência Social, sem 
nenhuma transparência e com dados 
desencontrados, é profundamente grave 
e atentatório aos direitos sociais".

Mulheres - A Marcha Mundial 
lançou um jornal que também destaca os 
fortes impactos previstos com a PEC da 
Previdência na vida das mulheres, espe-
cialmente negras,  trabalhadoras rurais, 
professoras e trabalhadoras domésticas.

1º de Maio

A árdua luta dos trabalhadores pela 
jornada de oito horas é o tema da car-
tilha "1º de maio - dois séculos de lutas 
operárias", publicação do Núcleo Pirati-
ninga de Comunicação, em alerta para a 
gravidade do golpe que tenta criar uma 
nova legislação trabalhista, que destrói 
direitos dos mais pobres. A cartilha custa 
R$ 10,00 e pode ser adquirida através do 
e-mail livraria@piratininga.org.br. 

Seminário
A Unesp oferece desconto para 

quem se inscrever até o dia 30 de abril 
no II Seminário Internacional Teoria 
Social Cognitiva em Debate, que será 
realizado em junho, no campus de Rio 
Claro. Serão três dias de atividades, com 
a participação de palestrantes de diver-
sos países. Mais informações através do 
Instituto de Biociências da Universidade: 
tscemdebate@gmail.com

Cinema grátis
O Espaço Cul-

tural Porto Seguro 
vai exibir, entre os 
dias 27 a 29 de 
abril, a mostra "A 
Era de Ouro de 
Hollywood". As sessões cinematográfi-
cas gratuitas fazem parte da exposição 
"Ícones de Hollywood - Fotografias da 
Fundação John Kobal", que oferece ao 
público outras atividades educativas, 
como debates e oficinas gastronômi-
cas relacionadas à temática. O Espaço 
Cultural fica na Alameda Barão de 
Piracicaba, 610, em Campos Elíseos. 
Informações sobre a programação 
através do telefone (11) 3226 7361.

PARTICIPE: Os professores estarão 
na Greve Geral de 28 de abril, em 

protesto por reajuste salarial imediato 
e contra os ataques de Temer a 

direitos históricos dos trabalhadores.

"Entre Silêncios e Gestos", do 
músico Marcos Arthur, fala 
sobre bullying e violência 
escolar, através da história 
de um garoto muito tímido. 
O livro é da Editora do Brasil, 
que também tem em seu 
catálogo "Poesias pela Paz", 
uma coletânea sobre respeito, 
solidariedade e diálogo, 
criada pelos escritores César 
Obeid e Jonas Ribeiro.


