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Dois lançamentos editoriais 
celebram a luta pela justiça social. 

O jornalista Roberto Sander faz uma 
releitura de episódios históricos em 
"1968 - Quando a Terra tremeu", da 
Editora Vestígio. Já a Editora Nemo 
acaba de publicar no Brasil a primeira 
série em quadrinhos a vencer o 
National Book Awards, "A Marcha - 
John Lewis e Martin Luther King em 
uma história de luta pela liberdade", 
o primeiro livro sobre o parlamentar 
norte-americano que, ao lado de 
Luther King, tornou-se referência 
mundial em direitos humanos. 

Nobel: Esquivel 
indica Lula

Ganhador do Nobel da Paz em 
1980, o ativista e artista plástico argen-
tino Adolfo Pérez Esquivel divulgou a 
carta que apresentará na Noruega, no 
próximo mês de setembro, indicando 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva ao Prêmio. "Através de seu com-
promisso social, sindical e político, ele 
desenvolveu políticas públicas para 
superar a fome e a pobreza em seu 
País", justificou Esquivel no documen-
to disponível na Plataforma Change, 
em abaixo-assinado que já conta com 
aproximadamente 250 mil adesões.

1º de Maio da 
Resistência

Em São Paulo, o Ato 
Unificado dos Trabalhadores em 1º de 
Maio será na Praça da República, a partir 
das 12 horas. As cantoras Liniker e Leci 
Brandão e outros artistas estarão na Pra-
ça, em defesa dos direitos, dos empregos, 
dos salários e das aposentadorias. 

Curitiba vai sediar uma manifesta-
ção histórica reunindo as seis centrais 
sindicais formalmente reconhecidas, 
em um Ato com entidades internacio-
nais, em defesa da democracia.

Paisagens do Brasil
A exposição 

“Paisagens do Bra-
sil” apresenta, até 
o dia 04 de maio 
na Associação Paulista de Medicina, 
as aquarelas do artista alemão Heinz 
Budweg. O pintor percorreu o Brasil 
em uma Kombi na década de 50, foto-
grafando e desenhando lugares como 
os Lençóis Maranhenses e a Serra das 
Capivaras. A exposição tem entrada 
franca e a Associação fica na Avenida 
Brigadeiro Luis Antônio, 278, no Centro.

Formação
Educação 

Profissional  
Professores que atuam no Ensino Mé-
dio podem se inscrever gratuitamente 
até o dia 04 de maio no curso "Tô no 
Rumo: Jovens e Escolhas Profissionais", 
oferecido pela Ação Educativa na Uni-
versidade Federal do ABC. Mais infor-
mações: www.acaoeducativa.org.br

Psicologia Política - A PUC 
de São Paulo realiza entre os dias 03 
e 05 de maio a edição 2018 do Coló-
quio de Psicologia Política, com temas 
relacionados às próximas eleições. 
Programação completa e ficha de ins-
crição estão no site criado pelo Núcleo 
de Pesquisas em Psicologia Política e 
Movimentos Sociais: https://nupmos.
wixsite.com/coloquiopsipolitica 

Sociedade dos 
Poetas Vivos

Desde 2000, 28 
de abril é o Dia In-
ternacional de Edu-
cação, data para 
celebrar iniciativas 
como a do professor Rodrigo Men-
donça Mendes, criador da Sociedade 
dos Poetas Vivos. Professor de Histó-
ria, Rodrigo criou esta disciplina na EE 
Manassés Ephrain Pereira e foi tema 
da reportagem "Inspirado em filme, 
projeto em escola pública de Piracicaba 
estimula reflexão e resulta em dois livros 
escritos por alunos", publicada pelo G1 
e disponível no site da APEOESP.

Luto
Pai do conceito de 

economia solidária, Paul 
Singer faleceu no último dia 16. Singer 
foi professor universitário, participou 
da Fundação do PT e escreveu livros 
essenciais sobre economia e sociologia.


