Nº 640
Não é só pelos 23!

Os professores Filipe Proença e
Pedro Guilherme, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, estão entre
os 23 condenados à prisão pela
participação nos protestos de 2013
e 2014. Os professores e outros
ativistas participaram de greves e
movimentos como ‘Ocupa Cabral’ e
‘Ocupa Câmara’. A campanha “Não
é só pelos 23, é por todas e todos
que lutam”, lançada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, busca
apoio internacional para denunciar
a criminalização dos movimentos
sociais no Brasil de Michel Temer.

Destaque na imprensa

Referência
na comunicação
pautada pelos
interesses dos
educadores, a
APEOESP levou
ao Agora e à Folha de São Paulo
a realidade das escolas públicas
paulistas, retratada na reportagem
“Disparam as agressões contra
professores”, que foi publicada no
último dia 02. As pesquisas do Sindicato sobre o tema e o Observatório
da Violência são as principais fontes
sobre a questão.
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Formação

Educação - A USP de Ribeirão Preto

realiza nesta terça-feira, 07 de agosto,
palestra gratuita com o ex-ministro da
Educação, Aloizio Mercadante, o sociólogo Emir Sader e a professora Maria
Izabel Azevedo Noronha. O evento,
na Faculdade de Direito de Ribeirão
Preto, terá como tema “Educação e
Conjuntura Nacional”.

Vencedor do 11º Prêmio
Paulo Freire, o professor
Daniel Carvalho é um dos
escritores presentes no
estande da APEOESP na
Bienal Internacional do
Livro. “Manual para Ler
as Estrelas” é o mais novo
livro do professor, que criou
o Projeto Educacional e
Literário “Arte e Intervenção
Social”. Destaque ainda
para o lançamento da
segunda edição de
“Genocídio Educacional no
Estado de São Paulo", do
diretor da APEOESP, Juvenal
Aguiar. A Bienal vai até
o dia 12 e o estande do
Sindicato está na Rua K, 95.

Vida de professora
A experiência no ateliê
de artesanato especializado na confecção de
bonecas e bichinhos inspirou a professora Alda
Araújo a escrever “Vamos
Crochetar”, livro lançado
pela APEOEP na última sexta-feira na
Bienal do Livro. O
ateliê ganhou uma
loja virtual: Bonekas, Tiras e Retalhos:
http://www.tiraseretalhos.com.br

Política - O Instituto Lula promove,
a partir desta segunda-feira, 06 de
agosto, um programa de cursos digitais de formação política, com grandes pensadores brasileiros. A filósofa
Marilena Chauí é autora do primeiro
curso, "Democracia e seus bloqueios”.
Os próximos autores serão Marcio Pochmann, Ricardo Lodi, Marcia Tiburi e
Emir Sader. Mais informações, através
do telefone (11) 2065 7022 e do site
www.institutolula.org

Chico, Gil e Lula
Em uma cena
histórica para a
MPB, Chico Buarque e Gilberto Gil
voltaram a cantar “Cálice” juntos, desta
vez em apoio a Lula. A apresentação no
Festival Lula Livre, que aconteceu no dia
29 de julho no Rio de Janeiro, foi a primeira depois que a dupla foi censurada
ao cantar “Cálice” no Festival Phono 73,
realizado no Anhembi em 1973.

A escola dos sonhos
O Instituto Paulo
Freire realiza entre
os dias 08 e 11 de
agosto a Jornada Pedagógica “A Escola
dos meus Sonhos”. As aulas com o Professor Moacir Gadotti serão gratuitas.
Inscrições: https://www.eadfreiriana.
org.br/jornadapedagogica

