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Esperança sem Espera 
As videoaulas da Jornada Esperan-

ça sem Espera começam neste 18 de 
dezembro. A iniciativa do Instituto 
Paulo Freire vai reunir os educadores 
Moacir Gadotti, Ângela Antunes e Paulo 
Roberto Padilha para tratar de temas 
conectados com o encerramento deste 
ano. Os participantes vão ganhar o livro 
“Cultura Rebelde” e acesso ao audiolivro 
“Pedagogia do Oprimido”. Inscreva-se 
no site www.unifreire.com.br.

70 anos da Declaração 
Lideranças religio-

sas, dos movimentos 
sociais e juristas lan-
çaram um programa 
de ação da Frente 
Inter-Religiosa para a 
valorização permanente dos direitos 
humanos no Brasil. O Ato aconteceu 
durante a celebração do aniversário da 
Declaração Universal, na Catedral da 
Sé, no dia 10 de dezembro. Veja no 
site https://frentedompaulo.com.br/

Acontece nas Escolas
  Destaque 
do estande da 
APEOESP na 
Bienal do Livro, 
o  p ro fes so r 
José Felício Ri-

beiro de Cezare organizou "Agora é a 
nossa voz! O que temos para dizer", co-
letânea recém-lançada pelos estudantes 
da EE Monsenhor Venerando Nalini, de 
Jundiaí. São crônicas, poesias e ficções, 
reunidas pela Editora In House.
 O Profeta Gentileza inspirou o 

Projeto Vida, criado por professores e 
estudantes da EE Major Arcy, na Vila 
Mariana, para combater o suicídio. 
Através de rodas de conversa, música 
e grafite, os estudantes debatem temas 
como sexualidade e racismo. O Projeto 
foi tema de reportagem na Folha de S. 
Paulo, no dia 11 de dezembro.
 A EE Ministro Costa Manso, 

localizada na Vila Nova Conceição, é 
a primeira escola pública a participar 
do simulado da Organização das Na-
ções Unidas. Realizada há mais de 40 
anos, a Assembleia da ONU nas escolas 
aconteceu no dia 07 de dezembro.

Estas e outras notícias sobre as 
escolas da rede estadual podem ser 
acompanhadas na seção Acontece na 
Subsede, no site da APEOESP.

Luto & Luta
 A apenas 

dois dias da co-
memoração dos 
70 anos da De-
claração Univer-
sal dos Direitos 
Humanos, dois militantes do MST 
foram executados no município de 
Alhandra, na Paraíba. Os agricultores 
Rodrigo Celestino e José Bernardo da 
Silva, assassinados em 08 de dezem-
bro, coordenavam o acampamento 
Dom José Maria Pires, onde vivem 450 
famílias.

 Os 50 anos do 
Ato Institucional que 
estabeleceu o regime 
de terror de Estado no 
Brasil foram marcados 
por dois episódios: a mor-
te da advogada Eunice Paiva, viúva 
do deputado Rubens Paiva, uma das 
vítimas mais conhecidas da ditadura, 
e o lançamento de um Manifesto em 
Defesa da Democracia na Faculdade 
de Direito da USP. O AI-5 foi assinado 
no dia 13 de dezembro de 1968, pelo 
general Costa e Silva. 

Pré-vestibular gratuito

Recém-lançadas, as 
biografias de Ney 
Matogrosso e Zezé Motta 
são destaques da Campanha 
Dê Livros de Presente. “Vira-
lata de raça”, da Tordesilhas, 
é o livro que conta a 
trajetória do cantor que 
surgiu nos anos 70, com a 
Banda Secos & Molhados. Já 
a atriz e cantora revê meio-
século de carreira no livro 
“Zezé Motta - Um Canto de 
Luta e Resistência”, escrito 
por Cacau Hygino.

Estão abertas as inscrições para 
o MedEnsina, o curso pré-vestibular 
gratuito, organizado por alunos da 
Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo para alunos de baixa 
renda. Há apenas 260 vagas; por isso, 
os candidatos têm que fazer exame 
seletivo. Mais informações: www. 
medensina.comou (11) 3061 9292.


