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O cinquentenário de 1968 coloca em 
pauta a herança do ano que agitou 
as ruas de Paris, São Paulo, Praga e 
tantas outras cidades. Para celebrá-
lo, a Editora Objetiva vai relançar 
o best-seller "1968 - o ano que não 
terminou", do jornalista Zuenir 
Ventura, que vê reflexos daquele 
tempo revolucionário no recente 
ativismo dos movimentos feminista, 
negro e LGBT. Destaque ainda para 
os livros do jornalista e escritor 
Carlos Heitor Cony, que faleceu no 
dia 05 de janeiro, aos 91 anos. Entre 
eles, "A Casa do Poeta Trágico", 
eleito o livro do ano de 1997.

Estão abertas as inscrições para o 
Cursinho Popular Vito Giannotti, que 
tem uma Casa de Solidariedade próxima 
ao metrô Praça da Árvore. Membro da 
Frente de Cursinhos Populares e Comu-
nitários de São Paulo, Vito Gianotti não 
cobra taxa de matrículas dos estudantes 
da rede pública. Mais informações no 
site http://cursinhodovito.com

Advogado da APEOESP  
é premiado na OAB

O advogado da APEO-
ESP, Francisco Ruiloba, foi 
um dos premiados no XI 
Concurso Estadual de Poe-

sia da OAB/SP. A poesia "Cavalo Dado" 
ficou em quinto lugar no concurso, que 
já é uma tradição entre os advogados 
que também se dedicam à poesia e à 
literatura, caso de Ruiloba, que tam-
bém foi jornalista do Sindicato. Leia a 
poesia premiada no site da APEOESP.

Auditório ganha 
biblioteca anexa

Uma estante 
com belos livros 
indica aos fre-
quentadores da 
sede da APEOESP 
o novo local da 
Biblioteca da en-
tidade, que agora 
está instalada no 
anexo do auditório. Além de retirar livros 
para leitura, os associados podem utilizar 
o acervo para planejamento de aulas e 
outras atividades. A Biblioteca da APEO-
ESP funciona de segunda a sexta, das 
8h30 às 16h30. Mais informações através 
do telefone (11) 3350 6236 ou do e-mail 
biblioteca.apeoesp@gmail.com

Bullying é tema de  
filme e campanha

D i r i g i d o 
por um bra-
sileiro, o filme 
"Bullies" é um 
dos destaques 
da 34ª edição 
do Annual Ki-
dFilm Family 
Festival, que 
acontece no 
próximo dia 
20 em Dallas, nos Estados Unidos. Junto 
ao filme, que é inspirado no bullying vi-
venciado pelo próprio cineasta durante 
sua vida escolar, foi lançada a campa-
nha internacional "Mais Entretenimen-
to, Menos Bullying". Conheça o filme e 
participe da campanha, através do site 
http://danielbydlowski.com/bullies 

Ciência em Show
O Ciência em Show está em cartaz 

no Shopping D, na zona norte da ca-
pital, até o dia 20 de janeiro. Aliando 
educação e entretenimento, os profes-
sores do grupo realizam experimentos 
cientificos interativos. As apresenta-
ções são gratuitas. Informe-se no site 
www.cienciaemshow.com.br

Mestrado grátis
As inscrições para o exame sele-

tivo para o Mestrado de Sociologia 
em Rede Nacional vão até o dia 30 
de janeiro. O curso é gratuito e tem 
edital e inscrição através do site 
www.profsocio.ufc.br

Novas exposições
A  t e m p o r a d a 

2018 de exposições 
do Museu de Arte 
Brasileira da Faap será 
aberta no próximo dia 
17 com as mostras 
"P/B - Acervo MAB" e "A cor não tem 
fim". A primeira reúne obras em preto, 
branco e cinza e a segunda é dedicada às 
pinturas e tapeçarias do francês Jacques 
Douchez. As visitas educativas podem ser 
agendadas através do telefone (11) 3662 
7200. A entrada é gratuita e o MAB fica 
na Rua Alagoas, 903, em Higienópolis.


