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O Dia Mundial do Livro é celebrado 
em 23 de abril, dia da morte de três 
dos maiores escritores da Literatura 
mundial, William Shakespeare, 
Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso 
de La Vega. O destaque da data é o 
lançamento da Editora Pandorga, "O 
Silêncio dos Livros", uma declaração de 
amor à literatura escrita pelo jurista 
Fausto Luciano Panicacci. Trata-se de 
um romance sobre uma sociedade que 
censura os livros, como a Alemanha 
nazista e o Brasil de 64.

20ª Semana Nacional 
da CNTE

A CNTE realiza 
entre os dias 22 e 
29 de abril a sua 
20ª Semana Na-
cional em Defesa e 
Promoção da Edu-

cação Pública. No site da entidade, é 
possível fazer download de um livreto 
de 16 páginas dedicado ao tema desta 
edição: “Escola pública, laica, plural, 
gratuita, sem violência. Eu acredito e 
vou à luta!”. Acesse www.cnte.org.br

      Cartas pro Lula
Foi lançado em 07 de abril, dia 

que marcou um ano da prisão do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 
site Cartas pro Lula. Entre as mais de 
35 mil cartas que o ex-presidente já 
recebeu, desde que foi levado para Curi-
tiba, estão correspondências do escritor 
Mia Couto, da cantora Ana Cañas e de 
muitas outras personalidades. Quem 
quiser escrever, pode enviar e-mail para 
queroescrever@cartasprolula.com.br.

       Teatro grátis
Em comemoração 

aos 96 anos do Sindi-
cato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e 

Região, o Grupo Luz & Ribalta da Co-
operativa Paulista de Teatro apresenta 
uma sessão gratuita do espetáculo “Di 
Repente – Uma História Nordestina”, 
no dia 26 de abril, no Espaço Cultural 
Lélia Abramo. O espetáculo, em parce-
ria da CUT, começa às 19h00, na Rua 
Carlos Sampaio, 305, na Brigadeiro.

   Poesia e Literatura
Está em cartaz na Casa das Rosas e na 

Casa Guilherme de Almeida o Ciclo Ha-
roldo 90 anos, que celebra o aniversário 
do poeta, que foi um dos fundadores do 
Movimento Concretista. Os dois espaços 
integram a Rede de Museus Literários, 
sendo que a Casa das Rosas é dedicada 
ao acervo de Haroldo de Campos.

Literatura sem Fronteiras
Escritores e editoras de todo País es-

tarão na 14ª edição da Flipoços, a Feira 
Nacional do Livro de Poços de Caldas. 
O tema desta edição, que acontece de 
27 de abril a 05 de maio, é “Literatura 
sem Fronteiras”. Mais informações no 
site http://flipocos.com/

Paulista Cultural 2019
O Centro Cultural Fiesp, IMS Paulis-

ta, Itaú Cultural, Casa das Rosas, Japan 
House, Masp e Sesc Paulista estarão 
integrados no dia 28 de abril, na nova 
edição da Paulista Cultural. São sete 
grande instituições culturais que vão 
oferecer teatro, dança, música e outras 
atividades artísticas. Tudo grátis!

      O professor é o 
    último a se retirar!

“O professor de-
verá ser o último a se 
retirar, mesmo nos 
dias de chuva” é o 
nome da exposição 
do artista Bruno Novaes, em cartaz 
no Paço das Artes. Ex-professor, Bruno 
utilizou 300 quilos de giz, áudios de 
educadores e vários objetos para falar 
de educação, bullying e violência. A 
exposição gratuita está em cartaz na 
Av. Europa, 158, nos Jardins.

Os Planetas do Ziraldo
A exposição “Os Planetas do Ziral-

do”, em cartaz na Casa Melhoramen-
tos, foi prorrogada até o dia 11 de 
maio. Baseada no fascínio do cartu-
nista pelo Universo, a exposição está 
aberta para agendamento de escolas, 
que podem ser realizados através do 
e-mail eventos@casamelhoramentos.
com.br. A Casa Melhoramentos fica na 
Rua Tito, 479, na Vila Romana. Mais 
informações: (11) 3874 0913.


