
Nº 595 04/09/2017

Os caminhos 
de Dom Paulo

O fotógrafo da 
APEOESP Douglas Man-
sur leva à Igreja do Largo 
São Francisco, marco histórico da capital, 
a exposição "Os caminhos de Dom Paulo 
em São Paulo”. Em homenagem aos 95 
anos do Cardeal dos Pobres, falecido em 
2016, a exposição apresenta 95 fotos 
da trajetória do religioso, que dedicou 
sua vida à defesa dos oprimidos. Confira 
até o dia 30 de setembro na Igreja São 
Francisco, no centro.

Di Cavalcanti: 120 anos
A Pinaco-

teca acaba de 
inaugurar "No 
Subúrbio da 
Modernidade 
- Di Cavalcanti 
120 anos", re-

trospectiva de um dos idealizadores da 
Semana de 22. A exposição celebra os 
120 do nascimento de um dos primei-
ros pintores a retratar os operários, os 
sambistas e os subúrbios do Brasil. A 
Pinacoteca fica na Praça da Luz; estu-
dantes e professores da rede pública 
têm entrada gratuita.

Ingressos grátis
Agora, alu-

nos de escolas 
públicas tam-
bém terão in-
gressos grátis, 
através do Pro-
jeto Eu Faço Cultura, para assistir a 
comédia musical "Memórias Póstumas 
de Brás Cubas", em cartaz no Teatro 
Eva Herz. Professores têm gratui-
dade ao acompanhar seus alunos e 
50% de desconto, inclusive para o 
acompanhante, nos demais casos. 
A adaptação da obra homônima de 
Machado de Assis está em cartaz às 
quintas e sextas, com sessão especial 
às 18h00 neste 07 de setembro. O 
Teatro Eva Herz fica na Livraria Cultura 
do Conjunto Nacional, na Avenida 
Paulista, 2073.

Dias de Luta!
 A Caravana 
da Educação 
da APEOESP 
está percor-
rendo o Es-
tado para denunciar as condições de 
trabalho do Magistério e reivindicar 
mudanças. A caravana, que começou 
na primeira semana de agosto, segue 
até 15 de setembro, data da próxima 
Assembleia dos professores, que será 
realizada na Praça da República, a 
partir das 14h30.

 A APEOESP estará pre-
sente no 23º Grito dos 
Excluídos, que acontece 
tradicionalmente no dia 7 
de setembro. O Sindicato 

vai distribuir uma carta dos professores 
estaduais à população, durante o Grito, 
cujo tema é "Por direitos e democracia, a 
luta é todo dia’, uma referência às amea-
ças das reformas contra os trabalhadores.

Desigualdades
O "Relatório das Desigualdades de 

Gênero, Raça e Classe" do Grupo de 
Estudos Multidisciplinares de Ação 
Afirmativa da UERJ reúne análises so-
bre vários temas, alguns deles especí-
ficos da área de educação. O trabalho 
é baseado na Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílios. Acesse no 
site http://gemaa.iesp.uerj.br/

Salão do Humor
Está em cartaz no Engenho Central 

de Piracicaba o 44º Salão Internacional 
de Humor, que tem entre seus des-
taques o Salãozinho do Humor, com 
trabalhos selecionados de alunos de 
escolas da região.

O Cursinho da Poli vai promover, na 
sua unidade Lapa, um Curso de Histó-
ria da Arte para o vestibular. Além de 
análises artísticas, os alunos poderão 
realizar visitas monitoradas a museus e 
ao Centro Histórico. Mais informações: 
(11) 2145 7654.

A atriz e escritora Bruna 
Lombardi acaba de 
lançar seu décimo livro 
de poesias, "Clímax", que 
tem prefácio de Maria 
Bethânia. Bruna lançou 
também a coletânea 
"Poesia Reunida", que traz, 
em único volume, três 
dos seus principais livros 
publicados desde 1976 e 
que foram aclamados por 
escritores consagrados, 
como Clarice Lispector e 
Mário Quintana. Os livros 
são da Editora Sextante.


