
Nº 675 08/04/2019

Pela Democracia!
Atos no Brasil 

e no mundo de-
nunciaram a pri-
são política de Luiz 
Inácio Lula da Silva 

neste 07 de abril, um ano após o 
encarceramento do ex-presidente. O 
Leilão Lula Livre, realizado pelo Mo-
vimento Fotógrafos pela Democracia, 
arrecadou R$ 623.900 para o Instituto 
Lula, na última semana. Colaboradores 
da APEOESP, Jesus Carlos e Douglas 
Mansur, e também Roberto Parizotti, 
o Sapão da CUT, estiveram entre os 
fotógrafos com obras leiloadas.

Foi golpe sim!
O  I n s t i t u t o 

Vladimir Herzog 
denunciou o pre-
sidente Jair Bolso-
naro à ONU, pela 
“tentativa de modificar a narrativa do 
golpe de 1964”. O Brasil é signatário 
de diversas convenções internacionais, 
que também condenam o gesto.

‘Labirinto’ no Caetano
A Companhia Va-

ral das Artes fará na 
próxima sexta-feira, 
12 de abril, um en-
saio aberto e gratuito 
do espetáculo “La-
birinto”, no Teatro 
Caetano de Campos 
da Secretaria da Educação. O espetá-
culo, que foi encenado pela primeira 
vez em 2004, foi criado para envolver 
a comunidade escolar na conscienti-
zação sobre o uso de drogas. Sessão 
às 16h00, na Praça da república, 53.

Crianças & 
Adolescentes

A Faculdade de Direito de São Ber-
nardo do Campo realiza no próximo 
sábado, 13 de abril, o 4º Encontro dos 
Direitos das Crianças e dos Adolescen-
tes, que vai reunir professores, ma-
gistrados e pediatras que atuam com 
a questão. Programação e inscrições 
através do site www.direitosbc.br. 

Luz, Câmera, 
Educação!

O professor e ativista Ramatis 
Jacino lança, no próximo dia 
12, “Desigualdade Racial no 
Brasil: Causas e Consequências”. 
O livro da Editora Imó será 
apresentado durante debate 
sobre a questão, na Biblioteca 
Mário de Andrade, localizada na 
Rua da Consolação. Destaque 
ainda para “Cativeiro sem fim: 
as histórias dos bebês, crianças 
e adolescentes sequestrados 
pela ditadura militar no Brasil”. 
Com prefácio do jornalista Caco 
Barcellos, o livro do repórter 
Eduardo Reina contém relatos de 
crimes praticados por agentes 
da repressão aos movimentos de 
resistência ao golpe de 64.

Estão abertas 
as inscrições para 
o concurso  “Luz, 
Câmera, Educa-
ção!”, que vai selecionar vídeos sobre 
o tema “Defesa e promoção da escola 
pública”. Aberto para profissionais da 
Educação, estudantes e seus respon-
sáveis, o concurso é uma das ações 
da 20ª Semana Nacional em Defesa 
e Promoção da Educação Pública. Re-
gulamento e inscrições, através do site 
www.cnte.org.br/concurso

Pensadoras
Judith Butler - As teorias eman-

cipatórias de Judith Buler abrem o 
Projeto Terças Insurgentes do Centro 
de Formação em Educação Popu-
lar, Cultura e Direitos Humanos da 
Ação Educativa. Informações e inscri-
ções: www.centrodeformacao.acao 
educativa.org.br

Simone de Beauvoir - Os organi-
zadores do Congresso Internacional 
Simone de Beauvoir, que será realizado 
na Universidade Federal de São Carlos, 
estão recebendo trabalhos dedicados 
à obra da intelectual francesa, autora 
do clássico “O Segundo Sexo”, que 
completa 70 anos em 2019. Mais 
informações no site www.congresso 
beauvoir.wixsite.com/ufscar

50% de desconto
Mais de 140 edi-

toras vão  vender 
livros com até 50% 
de desconto na II 

Feira do Livro da Unesp, que acontece 
entre os dias 10 e 14 de abril no câmpus 
da Universidade, na Barra Funda. A lista 
das editoras participantes está no site 
http://feiradolivrodaunesp.com.br/


