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Literatura e ativismo jovem
foram destaques na Festa
Literária Internacional, que
aconteceu na semana passada
em Paraty. Criadora da página
“Onde jazz meu coração”,
Ryane Leão lançou "Tudo Nela
Brilha e Queima", coletânea
de poemas da Editora Planeta
sobre luta e amor. Destaque
ainda para Geovani Martins,
autor de "O Sol na Cabeça",
editado pela Companhia das
Letras. Com propostas de
tradução em vários países,
Geovani escreve sobre a
infância e adolescência nas
favelas brasileiras.

Edição impressa
Editado desde fevereiro de 2003, o
Boletim Educacional
e Cultural ganhou
sua primeira edição
impressa. Trata-se de um especial com
tiragem de 6 mil exemplares sobre
os professores escritores que estarão
no estande da APEOESP na Bienal. A
edição está disponível para download
no site do Sindicato e também será
distribuída no estande localizado na
Rua K, 95, no Pavilhão do Anhembi.
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Revelando talentos

Prevenção

Na próxima sexta-feira, 03 de agosto,
na abertura da 25ª
Bienal Internacional
do Livro, a APEOESP
vai apresentar o seu
Coletivo de Escritores, em uma sessão
literária especial. São
professores da rede
estadual, que escrevem poesias, contos e análises políticas. Nesta sua primeira participação no
evento, o Sindicato apresenta 22 obras
de produção independente.

Câncer de mama - Já
estão abertas as inscrições para a 57ª edição da Corrida
do IBCC, que abrirá o Outubro Rosa,
promovendo a conscientização sobre o
câncer de mama. O evento será no dia
30 de setembro no Campo de Marte.
Mais informações sobre os percursos e
inscrições através do site http://www.
corridaibcc.com.br/

Museu Afro
Os 130 anos
da Abolição da escravidão no Brasil
estão retratados
na exposição "Isso
é coisa de Preto",
em cartaz no Museu Afro. Localizado no Parque do Ibirapuera, o Museu já disponibiliza parte
do seu acervo para visitas virtuais, em
um projeto do Google Cultural Institute. A entrada do Museu é pelo portão
10 do Parque do Ibirapuera ou, para
os internautas, através do site www.
google.com/culturalinstitute

Antônio Cândido:
100 anos
O centenário de
um dos mais brilhantes intelectuais
brasileiros, falecido
em 2017, é celebrado em uma série de
eventos. Acadêmico e escritor, Antonio
Cândido é tema de uma Ocupação,
que segue até o dia 12 de agosto no
Itaú Cultural, e também da mais recente edição da Revista da USP.

Dengue - A USP de São Carlos vai
realizar um workshop sobre Biologia
e controle do Aedes Aegypti, aberto a
toda a comunidade. O evento gratuito
será realizado no dia 10 de agosto por
pesquisadores do Instituto de Ciências
Matemáticas e da Computação e da
Escola de Engenharia de São Carlos.
Inscrições gratuitas no site www.icmc.
usp.br/e/7d555.

Meia-entrada
A Comédia Super
Moça estreia no próximo sábado, 04 de agosto, na Casa de Artes Aguinaldo Silva. O
espetáculo aborda preconceitos através
da história de uma comissária de bordo
aposentada que decide ser atriz. "Super
Moça" tem sessões aos sábados, 21h00,
e domingo, 19h00. A Casa de Artes fica
na Rua Major de Sertório, 456, próxima
à sede da APEOESP.
Com elenco formado por atores nipo-brasileiros, a peça
“O Legítimo Pai da
Bomba Atômica” reestreia no dia 03
no Teatro BTC. Inspirado em uma
história real, o espetáculo fala sobre
questões nuclares e étnicas. Sessões de
sexta a domingo. O BTC é o mais novo
teatro de São Paulo, localizado na Rua
Santa Cruz, 2159, na Vila Mariana.

