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Censurado por um colégio,
no Rio de Janeiro, o livro
"Meninos sem Pátria" é
um dos maiores sucessos
da Coleção Vaga-Lume da
Editora Ática. O livro de Luiz
Puntel é baseado na história
de um jornalista perseguido
pela ditadura, que foi
obrigado a fugir do País,
com sete filhos e a esposa.
O discurso manipulado e
seletivo contra a corrupção
e o estado de exceção
judicial no País são temas
da coletânea "Resgatar
o Brasil", lançada pelas
Editoras Contracorrente
e Boitempo e coordenada
pelos professores Jessé
Souza e Rafael Valim.

Rouxinóis em
Montevidéu
A convite
do Secretário
de Turismo de
Montevidéu, o
Coral Rouxinóis
da APEOESP
participou de uma série de recitais na
capital uruguaia. Formado por professoras e professores aposentados, o Coral é uma referência neste segmento.
Os ensaios do grupo acontecem nas
manhãs de sexta-feira na Casa do Professor (Rua Bento Freitas, 71, Arouche).

Outubro Rosa

Sarau gratuito

Inúmeros prédios e pontos turísticos
já estão iluminados em rosa no mundo
inteiro, com o objetivo de conscientizar
as mulheres sobre a prevenção aos cânceres de mama e útero. É a Campanha
Outubro Rosa, que tem como tema em
2018, "Prevenir é um ato de coragem.
Lute pelo que te faz feliz".

Autor consagrado de livros
que retratam a
periferia e as escolas públicas, o
professor Rodrigo Ciriaco lança no Sesc da Avenida
Paulista o seu primeiro livro infantil.
Ilustrado por Rogério Coelho, "Menino
Moleque Poeta Serelepe", da Editora
Nós, destaca a importância da arte na
educação das novas gerações. O livro
será lançado no dia 14 de outubro, durante um Sarau, com entrada franca.

Para exibir na escola
Recém-lançado, o documentário
“Chão de Fábrica” foi disponibilizado no
YouTube para exibição em escolas e universidades. Dirigido por Renato Tapajós, o
filme retrata o protagonismo dos trabalhadores na História recente do Brasil. Veja
esta e outras notícias no site da APEOESP.

100 anos de Mandela
As colunas
do Mirante 9 de
Julho retratam,
durante o mês de
outubro, imagens
que marcaram a
trajetória de Nelson Mandela, que
completaria 100 anos em 2018. A
exposição “Mandela e sua terra natal”
reúne fotos da vitoriosa luta contra o
apartheid na África do Sul.

Teses & Dissertações
Professor e escritor, Amir Aparecido
dos Santos Piedade avalia em doutorado o Programa Nacional Biblioteca da
Escola. O trabalho é tema da mais recente resenha publicada na seção Teses
e Dissertações, espaço pioneiro criado
no site da APEOESP para divulgar a
produção acadêmica dos professores.

Ontem e hoje
"1968: o ano que não terminou?"
é o nome do curso que a historiadora
Maria Aparecida de Aquino ministra,
a partir do dia 09 de outubro, no
Centro Universitário Maria Antonia.
Em pauta, os reflexos dos episódios
políticos e culturais da década de 60. O
Centro Universitário fica na Rua Maria
Antonia, 250, na Vila Buarque. Mais
informações: (11) 3123-5234.

Tudo começa
pelo respeito!
Racismo, violência, machismo e
homofobia são os
alvos da Plataforma
"Tudo começa pelo
Respeito’, uma mobilização que surgiu
há dois anos e envolve Unesco, ONU
Mulheres, Unicef e
outras organizações
na defesa dos direitos de grupos vulneráveis à discriminação e ao preconceito, como negros, mulheres, pessoas
soropositivas e LGBTs.Veja os vídeos da
Plataforma no YouTube.

