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A cantora Vânia Abreu lançou 
um livro infanto-juvenil sobre 
o sambista Riachão. "Eu e 
meu lugar" integra a Coleção 
“Eu vim da Bahia”, editada 
pela Caramurê Publicações 
em homenagem à cultura e 
história do Estado. Já a Paco 
Editorial acaba de lançar  
"Introdução à Sociologia 
da Juventude", livro do 
pesquisador Luis Antonio 
Groppo sobre as principais 
concepções de juventude.

Dezembro Vermelho

A APEOESP acaba de lançar a quinta 
edição do seu Boletim Laço Vermelho, 
com o tema da Campanha Mundial con-
tra a Aids em 2017, focada no direito à 
saúde. A publicação distribuída para os 
professores destaca ainda o ativismo de 
Elton John e Glória Maria e reportagens 
sobre o livro "Morte e Vida Posithiva" e 
a exposição "Histórias da Sexualidade". 

Cultura de paz
 A Campanha “Saber amar é sa-

ber respeitar” é mais uma iniciativa da 
CNTE para combater a violência nas es-
colas. Sua primeira ação é sobre a vio-
lência contra a mulher. "Homem que é 
homem combate a cultura do estupro" 
é a chamada do cartaz distribuído para 
escolas de todo o Pais, nos 16 dias de 
ativismo pelo fim da violência contra 
as mulheres, celebrados entre 25 de 
novembro e 10 de dezembro. Acesse 
www.campanhasaberamar.com.br

  Com o tema "Fraternidade e 
superação da violência", a Campanha 
da Fraternidade 2018 terá material 
gratuito fornecido pela SM para os 
professores divulgarem a cultura de 
paz nas escolas. Os planos de aulas 
e cadernos de atividades estão dispo-
níveis para download no site http://
smliteratura.edicoessm.com.br.

Professor de Educação Artística, 
Rodney D'Annibale é diretor de dois 
espetáculos do Estúdio de Treinamen-
to, com sessões no próximo sábado, 
09 de dezembro. "O Código Da Vinci", 
às 19h30, e "Apocalipse", às 21h30. O 
Teatro do Estúdio fica na Rua Major 
Diogo, 547, na Bela Vista.

Cinema
 O CineClub 

Sudeste da APEO-
ESP exibe no pró-
ximo sábado, 09 
de dezembro, "O 
Outro Lado do Paraíso", filme com 
Eduardo Moscovis ambientado na 
construção de Brasília. Sessão gratuita 
às 15h00. A subsede fica na Rua Ma-
noel de Paiva, 224, na Vila Mariana.

 A última Mostra de 2017 do 
Cinema da USP tem o palhaço como 
protagonista. "Ria, palhaço!" está em 
cartaz de 04 a 20 de dezembro, no 
Cinema, que fica na Rua do Anfiteatro, 
181, no Favo 4 da Colmeia, na Cidade 
Universitária. Sessões gratuitas de se-
gunda a sexta, às 16h e 19h. 

 A 3ª Mostra Futuro do Cinema 
Brasileiro vai acontecer na Casa Guilher-
me de Almeida, no dia 09 de dezembro. 
Além da exibição de curta-metragens, 
a Mostra terá bate-papo com diretores 
dos filmes. A Casa fica na Rua Cardoso 
de Almeida, 1943, em Perdizes.

Paulista Poética 
"Paulista Poética" é o nome 

da festa dos 13 anos da Casa 
das Rosas, que serão come-
morados no próximo sábado, 09 de 
dezembro, com literatura e música em 
oficinas, saraus e shows. A festa gra-
tuita começa às 10 da manhã e a Casa 
das Rosas fica na Avenida Paulista, 37.

Semana Inclusiva
A Semana Inclusiva oferece inú-

meras atividades em diversos espaços 
educativos e culturais, com foco no 
acesso às pessoas com deficiência. 
Destaque para as atividades de arte, 
esporte e contações de histórias no 
Sesc Santo André, localizado na Rua 
Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar.


