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Exposições 

O pai dos saraus
O Sarau da Coope-

rifa terá uma edição 
especial neste 11 de 
dezembro, para celebrar os 30 anos 
de carreira do escritor Sérgio Vaz, um 
dos maiores nomes da literatura de 
periferia no Brasil, que será homena-
geado também com o Prêmio Santo 
Dias de Direitos Humanos pela Assem-
bleia Legislativa.  Além das premiadas 
poesias, Sérgio é um dos fundadores 
da Cooperativa, que espalhou saraus, 
cinemas e cafés literários pelas escolas 
públicas das periferias brasileiras.

Feira de Livros
Será en-

tre os dias 
13 e 15 de 
dezembro a 
primeira Feira de Livros da Imprensa Ofi-
cial, que vai oferecer mais de 2 mil títulos 
das Editoras da Unesp, USP e Unicamp, 
com descontos de até 75%. O público 
poderá ainda participar de bate-papos 
com personalidades do cenário cultu-
ral, como premiado fotógrafo German 
Lorca. A Feira será na sede da Imprensa 
Oficial, na Rua da Mooca, 1833.

“O livro no Brasil vive seus dias 
mais difíceis”: assim começa a 
‘Carta de Amor aos Livros’ que 
o editor Luiz Schwarcz lançou, 
convidando os brasileiros a se 
presentearem com livros neste 
Natal. O Boletim Educacional e 
Cultural declara o seu amor aos 
livros, com dois lançamentos 
recentes: Pela Autêntica Editora, 
“O Rio de Clarice - Passeio Afetivo 
pela Cidade”, da biógrafa Teresa 
Monteiro, e “Empoderadas! 
Mulheres eternas, corpo a corpo 
com a vida”, que Palmério Dória 
lança pela Geração Editorial.

Escola sem Partido 
é fraude!

A APEOESP lançou na 
última sexta-feira, 07 de 
dezembro, o Movimento 
contra a fraude da Escola 
sem Partido. O Sindicato 
também divulgou mate-

riais orientando toda a categoria sobre 
os procedimentos em caso de assédio 
e/ou perseguição. Acompanhe o Mo-
vimento através do site do Sindicato.

Seminário de Educação
A Unicamp re-

aliza de 10 a 12 
de dezembro o 
VI Seminário da 
Educação Brasi-
leira, promovido 
pelo  Centro de 
Estudos Educa-
ção e Sociedade 
(CEDES). O tema 
“Cenário Econômico e Político Mundial 
e Tensões Contemporâneas na Educa-
ção” vai reunir especialistas no Centro 
de Convençôes da Universidade. Mais 
informações: www.cedes.unicamp.br

Faces of Frida - Mais de 800 tra-
balhos 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  

Palácio - Obras dos três acervos ar-
tísticos mais antigos de São Paulo estão 
reunidas na Exposição Arte e História 
nas Coleções Públicas Paulistas, em 
cartaz no Hall do Palácio dos Bandei-
rantes. A entrada é gratuita e o Palácio 
fica na Avenida Morumbi, 4.500.

Ações para um 
mundo melhor

Educação - O direito à educação 
democrática, pública, gratuita e laica 
é o foco da Ação Educação Democrá-
tica, iniciativa da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação que ganhou um site com 
informações sobre cursos, palestras e 
aulas públicas sobre o tema. O site é 
www.acaoedudemocratica.org.br/

Periferias - A pesqui-
sa "Emergência Política 
Periferias" mapeou cem 
iniciativas inovadoras 
nas periferias de São 
Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife e 
Rio de Janeiro. São ações  focadas em 
diminuir as desigualdades e fortalecer 
a democracia. O relatório da pesquisa 
e a lista das iniciativas mapeadas estão 
no site www.emergenciapolitica.org


