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Escolas em Luta
O docu-

mentário Esco-
las em Luta re-
trata as ocupa-
ções escolares 
e os protestos 
que sacudiram 
a Educação 
Pública entre 
2015 e 2016. 
Destaque para 
as entrevistas 
com alunos da primeira ocupação, a 
Escola Estadual Diadema. Para orga-
nizar uma sessão coletiva do filme na 
sua escola ou subsede, cadastre-se na 
PlataformaTaturana Mobilização Social: 
http://www.taturanamobi.com.br/

Palavras em Série
Exibida pela GNT, “Palavras em Série” 

reúne encontros entre atrizes e escrito-
ras. As atrizes Andrea Beltrão, Monica 
Iozzi, Lilia Cabral, Camila Pitanga e 
Regina Casé interpretam e dialogam 
sobre as obras das autoras Adélia Prado, 
Tati Bernardi, Ana Cássia Rebelo, Hilda 
Hilst e Clarice Lispector. Os programas 
vão para o site da emissora depois da 
estreia: http://gnt.globo.com/

Repúdio
 A Uni- 

ve r s idade 
Federal de 
Minas Ge-
rais foi in-
vadida pela 
Polícia Federal no dia 06 de dezembro. 
Reitores e vices foram conduzidos coer-
citivamente à sede da Federal,para pres-
tar depoimentos sobre o Memorial da 
Anistia Política do Brasil. Sindicatos de 
Professores de todo o País denunciam o 
viés político e difamatório da operação.

 O Centro de Cidadania LGBT Luiz 
Carlos Ruas sofreu um ataque homo-
fóbico no último dia 03. Localizado 
na Consolação, o Centro foi invadido 
e pichado com palavras de ódio à  
população LGBT.

 O Tribunal de 
Justiça de São Paulo 
negou o pedido de 
indenização ao fo-
tógrafo Sérgio Silva, 
que perdeu a visão 
do olho esquerdo 
após ser atingindo 

por uma bala de borracha disparada 
pela polícia durante a cobertura de 
uma manifestação em junho de 2013.

Contra o 
Escola sem Partido

O site Pro-
fessores contra 
o Escola sem 
Partido reú-
ne art igos, 
palestras e 
outras iniciativas que abordam as 
tentativas de amordaçar o Magisté-
rio. Destaque para o levantamento de 
projetos em trâmite, realizado pela 
pesquisadora Fernanda Pereira Moura 
no seu Mestrado sobre o Movimento 
Escola Sem Partido no Brasil. Acesse 
https://professorescontraoescolasem 
partido.wordpress.com/

Educação 
para a Diversidade

A Unesp rea-
liza nos dias 13 
e 14 de dezem-
bro o Seminário 
Preparatório da 
Bienal Afro-Brasi-
leira do Livro. Na 
programação do 
evento gratuito estão previstas rodas 
de conversa e oficinas com o tema 
“Educação para a Diversidade”. O 
Seminário será realizado no Auditório 
da Editora Unesp, na Praça da Sé, 108. 
Inscrições prévias através do e-mail 
unesp.imprensa@reitoria.unesp.br. 

O Projeto Guri está com matrículas 
abertas, até o dia 15 de dezembro, para 
cursos gratuitos de música. Voltado 
para estudantes de 06 a 18 anos, o Pro-
jeto tem 280 polos de ensino no Estado 
de São Paulo. Localize o mais próximo 
no site www.projetoguri.org.br.

As jornalistas Evanize Sydow e Marilda 
Ferri vão lançar no dia 13 de dezembro, no 
Auditório da APEOESP, a nova edição de "Dom 
Paulo - Um homem amado e perseguido". A 
biografia do cardeal-arcebispo de São Paulo, 
falecido em dezembro de 2016, é também uma 
retrospectiva da luta pelos Direitos Humanos 
no Brasil. O livro será lançado durante um 
debate, às 19h00, que contará com a presença 
de Frei Betto, do jurista Fábio Konder 
Comparato, da desembargadora Kenarik 
Boujikian, da vereadora Sâmia Bonfim, do 
pastor Ariovaldo Ramos, e da presidenta da 
APEOESP, Maria Izabel Azevedo Noronha.


