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Dia dos Professores
Dia 19 - Será na Socie- 

dade Hípica de Guaratin-
guetá a comemoração dos 
professores do Vale do Pa-
raíba. A subsede da APEO-
ESP em Guará vai realizar 
um Coquetel Dançante, no 
dia 19 de outubro. 

 Dia 20 - A subsede 
da APEOESP em Cam-
pinas vai comemorar 
o Mês dos Professores 
com um Baile, no 
Clube Semanal de 
Cultural Artística. A 
comemoração no 
dia 20 de outubro 
será animada pela Banda Imagem.

“Eles são mais de 2,2 milhões em 
todo o País. Dialogam com crian-
ças, adolescentes e estão ao lado 
dos adultos que retomam o sonho 
da Educação. Falam sobre Artes, 
Ciências e Línguas. Os professores  
deveriam ter apenas motivos para 
comemorar neste 15 de outubro. 
Mas, estão empenhados em mais 
uma grande luta, para enfrentar a 
projeto de apartheid social e educa-
cional, que ameaça o País.”

Nobel da Paz

Luto
Artista de múlti-

plos talentos, Moa do 
Katendê foi assassina-
do com 12 facadas 
nas costas por um se-
guidor do candidato 
Jair Bolsonaro, no úl-
timo dia 7. Conhecido 
internacionalmente, 
Moa era o “moço lindo do Badauê”, da 
música Beleza Pura, de Caetano Veloso.

O artista foi umas das dezenas de 
vítimas da intolerância política, que 
tomou conta do País. Levantamento da 
Agência Pública contabilizou pelo menos 
50 ataques de apoiadores do candidato 
do PSL, contra adversários em todo País. 

A imprensa também é vítima: a 
Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo registrou 130 casos de 
violência contra jornalistas em contex-
to político eleitoral. 

Repúdio
Professora de Sociologia na EE Rui 

Barbosa Conselheiro, Odara Dèlé foi vítima 
de um violento ataque racial e de cunho 
sexista no último dia 02. Além das ofen-
sas, que foram denunciadas à Delegacia 
de Crimes Raciais, os alunos desenharam 
a suástica, símbolo nazista da supremacia 
branca, na porta da sala onde a professo-
ra, que é negra, estava lecionando.

Nas bancas
Os 80 anos de lan-

çamento do clássi-
co “Vidas Secas”são 
celebrados com um 
dossiê sobre a obra 
do autor Graciliano 
Ramos, na edição de 
outubro da Revista 
Cult. O clássico do 

escritor alagoano já ganhou várias 
adaptações no teatro, cinema e TV.

A luta pelo fim da violência contra 
as mulheres foi premiada no Nobel da 
Paz de 2018. A ativista iraquiana Nadia 
Murad, que denunciou o genocídio do 
Estado Islâmico contra o seu povo, e 
o médico congolês Denis Mukwege, 
que atende mulheres violentadas, são 
os premiados deste ano. 

Últimos dias de 
Histórias Afro

Termina no pró-
ximo domingo, 21 
de outubro, a mega 
exposição Histórias 

Afro-Atlânticas, em cartaz no Masp 
e no Instituto Tomie Ohtake. São 450 
trabalhos de 214 artistas, que revelam 
os paralelos entre as culturas da África, 
América, Caribe e Europa. O Masp fica 
na Avenida Paulista e o Instituto Tomie 
Ohtake, em Pinheiros.

“Em defesa da educação pública, 
gratuita e democrática” é o título 
do livro que a professora e filósofa 
Marilena Chauí lança nesta terça-feira, 
16 de outubro, na Livraria Martins 
Fontes da Avenida Paulista. O livro 
da Autêntica Editora reúne a maioria 
dos textos da autora dedicados à 
Educação. Destaque ainda para o 
lançamento de "Dossiê Lava Jato: 
um ano de cobertura crítica", livro 
do jornalista Daniel Giovanaz, que 
revela como o pretexto de combate à 
corrupção levou o Brasil ao golpe. 


