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APEOESP na Bienal
 Os professores já 

podem cadastrar suas 
turmas para a 25ª Bienal 
Internacional do Livro de 
São Paulo, que vai acon-
tecer em agosto. Duran-
te o evento, a APEOESP 
vai distribuir brindes e 
sortear livros para os 
frequentadores do seu 
estande, que terá entre 
os destaques o presidente da Casa do 
Poeta de São Paulo, Wilson de Oliveira 
Jasa, que vai apresentar sua coletânea 
dos 70 anos da Casa, conhecida como 

‘Lampião 
de Gás’.
 O es- 

t ande  do 
Sindicato, 
local izado 
na Rua K do 
Pavilhão de 

Exposições do Anhembi, vai reunir a 
produção literária de professores da 
rede estadual paulista. Um exemplo 
é Alcides de Paiva Campos, professor 
de História e Geografia, que acaba de 
lançar pela Haikai Editora, “Professan-
do Novos Caminhos”, livro que aborda 
questões cotidianas dos educadores.

Malala no Brasil
A mais jovem 

ganhadora do 
Prêmio Nobel 
da Paz vem, pela 
primeira vez, ao 
Brasil. Malala Yousafzai participa de 
um evento sobre o papel da Educação 
no desenvolvimento infantil e na vida 
das mulheres. A paquistanesa tornou-
-se um símbolo na luta pelo direito à 
Educação, ao ser baleada por mili-
tantes do Talibã contrários à presença 
feminina nas escolas e universidades.

Coletiva Ocupação
Estudantes que 

participaram do 
processo de ocupa-
ção das escolas em 
2015 reuniram-se 
na Coletiva Ocupa-

ção e lançaram um espetáculo. “Quan-
do quebra queima” já passou pelo 
Teatro Oficina e Casa do Povo e, no final 
de julho, será apresentada no Museu de 
Arte Moderna. Os estudantes levam ao 
palco a experiência do protesto contra 
o fechamento de escolas imposto por 
Geraldo Alckmin. Acompanhe a Coletiva 
Ocupação no Instagram e no Facebook.

USP e as Profissões
Já estão abertas as inscrições para a 

12ª edição da Feira “USP e as Profissões”, 
que será realizada em agosto no Parque 
de Ciência e Tecnologia da Universidade. 
Os professores podem inscrever suas 
turmas gratuitamente, através do site 
www.prceu.usp.br/uspprofissoes 

Caminhada noturna
Todas as quintas-fei-

ras, um grupo se encon-
tra em frente ao Teatro 
Municipal de São Paulo 
para um roteiro sobre 
arquitetura, museus e 
restaurantes do Centro 
Histórico. A caminha-
da noturna começa às 
20h00. Veja os próximos temas do 
passeio, que surgiu em 2005:
 12/07 - “1789 - A Revolução 

Francesa e a influência francesa na 
cidade de São Paulo”, com o guia 
Laércio Cardoso de Carvalho
 19/07 - A Copa da Rússia na 

visão dos caminhantes Sérgio Paz e 
André Rocha. 
 26/07 - “Lampião - 80 anos de 

sua Morte”, com o escritor Moacir 
Assunção.

Está disponível para 
download, no site da 

Fundação Perseu Abramo, 
“Uma revolta urbana: a 
Greve Geral de 1917 em São 
Paulo”, sobre a mobilização 
que envolveu operários, 
anarquistas e socialistas. 
O livro da Coleção História 
do Povo Brasileiro foi 
escrito pelos historiadores 
Edilene Toledo e Luigi 
Biondi. Destaque ainda 
para "Epígrafes e diálogos 
na poesia de Machado de 
Assis", livro da Editora da 
Universidade Federal de 
Carlos com a pesquisa de 
mestrado de Audrey Ludmilla 
do Nascimento sobre as 
frases que abrem poesias 
machadianas. 

Luta contra o Golpe: São Paulo re-
cebe a Conferência Nacional Aberta de 
Luta contra o Golpe nos dias 21 e 22 de 
julho. Informações e inscrições através 
do site https://lutecontraogolpe.com.br


