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A dissertação de mestrado
da vereadora carioca
Marielle Franco, assassinada
no dia 14 de março, foi
transformada em livro.
“UPP: A redução da favela
a três letras: uma análise
da política de segurança
pública do estado do Rio de
Janeiro” chega às livrarias
pela n-1 edições, com lucro
das vendas revertido para a
família da autora. Destaque
ainda para “Tantas Palavras”,
o livro que reúne todas as
letras escritas por Chico
Buarque e sua biografia,
lançado agora em Portugal
pela Companhia das Letras.

Não deixar
ninguém para trás
Termina
em 10 de
dezembro,
Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim
da Violência Contra as Mulheres, cujo
slogan em 2018 é "Não deixar ninguém
para trás". Criada pela ONU Mulheres,
a Campanha alerta a sociedade para
uma tragédia: a América Latina registra
9 feminicídios diários; só no Brasil, três
mulheres são assassinadas por dia.

Luta contra a Aids

Exposições

 A APEOESP
lançou para suas
subsedes a sexta
edição do Boletim
para o Dia Internacional de Luta
contra a Aids. O
site do Sindicato
disponibiliza ainda versão atualizada da
cartilha elaborada pela CNTE, no Projeto Educação para Todos e Aids, uma
iniciativa da Internacional da Educação
(IE) para abordar o tema nas escolas.
 Estreia no dia 06 de dezembro
o documentário “Henfil”, sobre o cartunista que criou personagens simbólicos no combate à ditadura e faleceu
de Aids, em 1988, contaminado por
transfusão de sangue no início da
epidemia da doença.

Direitos Humanos •
A exposição "Para respirar liberdade - Direitos Humanos na obra
de Otávio Roth" é um dos eventos que
celebra os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em cartaz no
Sesc Bom Retiro, a exposição revela um
artista altamente engajado, parceiro das
Nações Unidas e Anistia Internacional, e
premiado como ilustrador e escritor. O
Sesc fica na Alameda Nothmann, 185.
Faces of Frida • Mais de 800 trabalhos de Frida Kahlo, em exposição
em museus de diversos países, foram
reunidos pelo Google Arts and Culture.
“Faces of Frida” é a maior exposição
virtual já feita das obras e objetos
pessoais da artista mexicana. Acesse
https://bit.ly/2J4vnI9

Em defesa
dos professores

Dia do Samba

 Assinado
por mais de 60
entidades, o Manual de Defesa
contra a Censura nas Escolas
tem 178 páginas
com orientações
para a defesa
dos professores,
contra o ataque da extrema-direita às
escolas. Acesse http://www.manual
dedefesadasescolas.org
 A 6a Assembleia Mundial da
Campanha Global pela Educação,
que ocorreu em novembro no Nepal,
aprovou uma moção de emergência
contra o Projeto Escola Sem Partido.
O documento foi assinado por mais
de 150 entidades de 87 países Veja
reportagens na seção de notícias do
site da APEOESP.

A CUT vai promover uma roda
com Leci Brandão
e um elenco de
sambistas, para
comemorar o Dia Nacional do Samba.
O evento será no dia 08 de dezembro.
Nesta segunda-feira, 03 de dezembro, a
Central realiza com a Revista Raça o Seminário “O Mundo do Trabalho no Samba
- Cultura e Resistência de um Povo”. Mais
informações: (11) 2108 9181.

Canção entre pinturas
O espetáculo musical “PinaCanção - uma
história cantada entre
pinturas” vai encerrar
a edição 2018 do Projeto PinaFamília,
no dia 09 de dezembro. Com direção de
Hélio Ziskind, o espetáculo será encenado
às 15 horas no pátio da Pinacoteca, na
Estação da Luz. A entrada é gratuita.

