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Paulo Freire, presente! Aperfeiçoamento
Pós na Escola Dieese 

• Localizada na Estação 
República, a Escola Dieese 
de Ciências do Trabalho re-
cebe inscrições para a pro-
cesso seletivo da sua pós-graduação 
em Economia e Trabalho. Informações 
sobre descontos, através do e-mail 
contatoescola@dieese.org.br. O 
telefone da Escola é (11) 3821 2150.

UFSCar • Educação, 
pobreza e desigualda-
de social são os temas 
de um curso de aper-

feiçoamento gratuito que a Universi-
dade Federal de São Carlos oferece na 
modalidade a distância. Com carga 
horária de 180 horas, o curso está com 
edital de seleção disponível no site da 
Secretaria Geral de Educação a Distância 
da Universidade: www.sead.ufscar.br

Repúdio
Censura • A ex-

posição “Literatura 
Exposta”, em cartaz 
na Casa França Brasil, no Rio de Janeiro, foi 
encerrada antes do previsto para impedir 
a realização de uma performance artistica, 
com referência à tortura. A performance 
aconteceria no dia 13 de janeiro, dentro 
da exposição. Para protestar contra a 
censura, os artistas apresentaram-se na 
rua mesmo, no dia seguinte.

Guerra • Assinada no 
último dia 15 de janeiro, a 
alteração do Estatuto do 
Desarmamento para faci-
litar o posse de armas no 
Brasil, país já recordista em 
homicídios, é alvo de uma avalanche 
de críticas de especialistas e projetos 
de parlamentares, preocupados com o 
aumento da violência, provocado pelo 
decreto do novo presidente.

Três poetas em SP
As Casas Literárias vão organizar 

um passeio especial por São Paulo  no 
aniversário da cidade, 25 de janeiro. O 
Encontro Peripatético “Três poetas em 
São Paulo”  vai passar pela Casas das 
Rosas, Guilherme de Almeida e Mário 
de Andrade e será encerrado com aula-
-show sobre Macunaíma. O Encontro 
começa às 10 da manhã na Casa das 
Rosas, na Avenida Paulista, 37.

“O ódio como política: 
a reinvenção das 
direitas no Brasil” reúne 
artigos, organizados por 
Esther Solano, sobre o 
neoconservadorismo. Entre 
os destaques do livro da 
Boitempo Editorial, artigo 
sobre o caráter reacionário 
do projeto Escola sem 
Partido. A Phorte Editora 
está com dois lançamentos 
focados na Educação 
Infantil: “Construção e 
Construtividade” e “Os Fios 
da Infância”. Associados 
à APEOESP têm 30% de 
desconto na compra no site 
da Editora.

 A BBC Brasil realizou uma repor-
tagem especial com pesquisadores e 
universidades de diversos países sobre 
a obra do Patrono da Educação. “Paulo 
Freire: como o legado do educador bra-
sileiro é visto no exterior” pode ser lida 
na seção de notícias do site da APEOESP.
  O Sindicato abriu em seu site 

uma enquete sobre a criação da Fa- 
culdade Popular de Formação de 
Professores Paulo Freire. Participe!

Mais desconto 
Associados à APEOESP têm 50% de 

desconto no curso on-line “Pedagogia 
da Autonomia”, criado por André 
Azevedo da Fonseca. Inspirado no livro 
homônimo de Paulo Freire, o professor 
da Universidade Estadual de Londrina 
criou o curso de extensão na Plataforma 
Udemy. Acesse https://www.udemy.
com/pedagogiadaautonomia/

O caçador de rosas
“Rose Hunter” é o nome do mural 

pintado pelo grafiteiro norte-ameri-
cano de codinome Bip, na Avenida 
Rio Branco, perto da Apeoesp. Com 
trabalhos na Rússia, China, Canadá e 
muitos outros países, Bip desenhou em 
um prédio de 13 andares um menino 
comendo rosas, em meio a espinhos.


