
Nº 632 11/06/2018

Arte & Resistência
Chico Buarque, Fernanda Montene-

gro e outros artistas reuniram-se para 
gravar um clipe de resistência à violência 
e ao preconceito. A canção protesto 
Manifestação celebra os 70 anos da De-
claração Universal dos Direitos Humanos 
e os 57 anos de fundação da Anistia 
Internacional. Veja e ouça no YouTube.

O mundo é aqui 
Bloomsday 

• São Paulo reali-
za, nos dias 15 e 
16 de junho,o seu 
30° Bloomsday, 
celebração baseada no clássico Ulysses 
do escritor irlandês James Joyce, am-
bientado no dia 16 de junho de 1904. 
A Casa das Rosas, na Avenida Paulista, 
e a Casa Guilherme de Almeida, em 
Perdizes, vão sediar palestras, debates 
e uma festa com música e dança tra-
dicionais. A programação é gratuita.

C i n e m a 
Fr a n c ê s  • 
Está em cartaz, 
até o dia 20 de 

junho, em todo o País a oitava edição 
do Festival Varilux de Cinema Francês. 
Vários espaços culturais, como uni-
dades do Sesc, têm sessões gratuitas 
do Festival, que reúne filmes sobre a 
história da França e o seu patrimônio 
cultural. Confira a programação no site 
http://variluxcinefrances.com/2018/

Ópera alemã 
• Estreia no próximo 
dia 15, no Teatro 
Municipal de São 
Paulo, a Ópera "O Cavaleiro da Rosa", 
super produção da obra de Richard 
Strauss. Além da sofisticação musical, 
o espetáculo aborda dois temas bem 
contemporâneos, a identidade de 
gênero e a autonomia feminina. Os 
ingressos custam de R$ 40 a R$ 150.

Garra e Coragem
Coordenador do Coletivo de Escri-

tores da APEOESP, o professor Juvenal 
de Aguiar tem um blog com dezenas 
de artigos, entrevistas e resenhas literá-
rias. O professor é diretor da APEOESP 
e escritor. Confira o blog www.garra 
ecoragem.blogspot.com.br

O impacto da Reforma
Lançada em maio, a 

campanha do Ministé-
rio Público do Trabalho 
sobre a reforma traba-
lhista de Michel Temer 
(Lei 13.467/17) ganhou um site que ex-
plica como a nova legislação enfraquece 
os sindicatos e desmonta a proteção do 
trabalhador na Justiça. Veja em www.
reformadaclt.com.br

Diversidade 
O diretor do Museu 

da Diversidade Sexual 
vai realizar uma palestra gratuita em 
Campos de Jordão no dia 19 de ju-
nho, com o tema "Sensibilizando para 
a Diversidade". A palestra de Franco 
Reinaldo será no Museu Felícia Leirner. 
Inscrições através do e-mail contato@
museufelicialeirner.org.br.

Prêmios
Foram prorrogadas as inscrições 

para a 5ª Edição do Prêmio Respostas 
para o Amanhã, agora até o dia 25 
de junho, e para o 11º Prêmio Profes-
sores do Brasil, até 28 de junho. Os 
professores podem consultar os editais 
e inscrever seus projetos, através dos 
sites www.respostasparaoamanha.
com.br e http://ppb.mec.gov.br 

Luto
Ícone do jor-

nalismo brasilei-
ro, Audálio Dan-
tas faleceu no dia 
30 de maio. Presidente do Sindicato 
dos Jornalistas de São Paulo durante 
o período de resistência à ditadura 
militar, Audálio foi também deputado 
federal e agente literário da escritora 
Carolina Maria de Jesus, consagrada 
mundialmente.

A     APEOESP acaba de  
  lançar "Qualidade da 

Educação: Qualificação e 
valorização dos profissionais 
da educação", livro 
organizado pela Professora 
Maria Izabel Azevedo 
Noronha, ex-membro do 
CNE. Destaque ainda para 
a Editora da Universidade 
Federal de Carlos, que 
publicou "Avaliação da 
Educação - referências para 
uma primeira conversa", 
coletânea de artigos 
organizados por José Carlos 
Rothen e Andréia da Cunha 
Malheiros. 


