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O clássico “Cem Anos de
Solidão”, de Gabriel Garcia
Márquez, será transformado
em série pela NetFlix, que já
lançou o teaser do projeto.
No Brasil, a saga da Família
Buendia ganhou uma edição
comemorativa da Editora
Record, em 2017. Na próxima
terça-feira, 12 de março, a
feminista afro-americana Bell
Hooks lança “Olhares Negros:
Raça e Representação” no
Espaço Tapera Taperá, em
São Paulo. O livro da Editora
Elefante reúne ensaios sobre
racismo e feminismo.

Carnaval de luta
A APEOESP publicou em primeira
mão, no Boletim da Consciência Negra
de novembro de 2018, a letra do samba enredo da Estação Primeira de Mangueira, que acaba de sagrar-se campeã
do carnaval carioca. “História para
ninar gente grande" é uma releitura das
narrativas oficiais que foram ensinadas
nas escolas para gerações de brasileiros. Veja a letra do samba-enredo que
deu o 20º título à Estação Primeira, no
site www.apeoesp.org.br.

A mais
engajada
Campanha
da Fraternidade lançada pela CNBB terá como tema
“Fraternidade e Políticas Públicas - Serás
libertado pelo Direito e pela Justiça”. Em
meio a críticas à Reforma da Previdência
e ao sucateamento do Sistema Único
de Saúde, os representantes da Igreja
Católica defenderam, durante o lançamento na quarta-feira de Cinzas, que os
governos contemplem os mais pobres e
não retirem direitos dos trabalhadores.

Na APEOESP
O Sindicato realiza nesta terça-feira,
12 de março, uma webconferência
sobre a Reforma da Previdência, com a
presença do ex-Ministro Carlos Gabas.
O evento, que acontece a partir das
16h30 no Auditório Florestan Fernandes, localizado na sede, poderá ser
acompanhado pelo site do Sindicato.

Silêncio das Inocentes
A atriz
Naura Schneider é a
diretora do
documentário “Silêncio
das Inocentes”, sobre a história da criação da Lei
Maria da Penha. Em 2006, o então
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou a lei, considerada hoje uma
das legislações mais abrangentes do
mundo no enfrentamento à violência
contra as mulheres. O documentário
está disponível no YouTube.

Repúdio: AI-5 Sindical
Com o objetivo de atingir o principal
foco de resistência da classe trabalhadora, o governo publicou uma medida
provisória, que torna ainda mais difícil
a situação financeira das entidades
sindicais. Já apelidada de AI-5 Sindical,
a MP 873 afronta normas técnicas do
Ministério do Trabalho, ao estipular
regras que dificultam o pagamento
da contribuição sindical e estimulam
a desagregação das entidades.

Poá - "Estamos todos com ELAS" é o
tema da 12ª Edição do MPBelas Vozes e
Canções, um Festival produzido e idealizado pela Professora Maria Dolores dos
Santos, associada à APEOESP em Poá. O
show, em homenagem ao Mês Internacional das Mulheres, vai reunir cantoras
de MPB na Praça de Eventos de Poá, no
dia 15 de março, a partir das 18 horas.
São Bernardo - A subsede de São Bernardo está com inscrições abertas para
a segunda turma do curso de francês e
também para o cursinho Passo a Frente, que oferece aulas preparatórias ao
Enem, em parceria com o Movimento
Estudantil Livre. A subsede está ainda
recebendo doações de livros para a montagem de uma biblioteca. Os professores
de São Bernardo ganharam também
uma Comissão de Defesa Animal. Informações sobre estas ações pedagógicas,
através do telefone (11) 4125 6558.

