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O Dia da Literatura Brasileira é 
celebrado em 1º de maio, aniversário 
do escritor José de Alencar, um dos 
primeiros a retratar o sertão e os 
indígenas em sua obra. A Edipro 
tem em seu catálogo clássicos de 
Alencar, como “Iracema” e “Senhora”. 
Destaque ainda para a coletânea da 
Editora Clarabóia, 'Ninguém Solta 
a Mão de Ninguém', inspirada na 
expressão criada pela designer Thereza 
Nardelli. São 24 textos de acadêmicos, 
artistas e ativistas que celebram a 
resistência à extrema-direita. 

1º de Maio
As Fren-

tes Brasil Po-
pular e Povo 
sem Medo e 
dez centrais 
sindicais es-
tarão, pela 

primeira vez, unidas neste Dia do Traba-
lhador. Em São Paulo, as manifestações 
acontecem no Vale do Anhangabaú, 
das 10h às 18h00, com a presença de 
Leci Brandão, Paula Fernandes, Ludmilla 
e outros artistas. Em pauta, o combate 
à Reforma da Previdência e a outras 
medidas que impactam a qualidade de 
vida dos brasileiros.

Homenagem
E x - p r e -

sidente da 
A P E O E S P, 
o professor 
Carlos Rami-
ro de Castro 
será um dos 

homenageados da Festa do Trabalha-
dor de Araraquara. O Sindicato vai 
participar das atividades políticas e 
culturais do evento. Líder de expressão 
nacional, Carlão faleceu em 05 de se-
tembro de 2013, aos 64 anos.

Ataques à cultura
Os cortes 

de patrocí-
nio confir-
mados nes-
te mês de 
abr i l  pela 
Pe t rob rá s 

nas artes cênicas, cinema e música vão 
atingir a Mostra Internacional de Cine-
ma de São Paulo, o Festival de Teatro 
de Curitiba e diversos eventos e projetos 
culturais. A medida já havia sido anun-
ciada em fevereiro por Jair Bolsonaro.

Tenha o seu 
próprio Canal

A Casa 
Gui lher-
m e  d e 
Almeida, 
localizada 
em Perdi-

zes, realiza durante o mês de maio 
uma oficina gratuita de “Produção 
para YouTube”. A jornalista Joyce Pais, 
do Portal Cinemascope, vai falar sobre 
construção de roteiro, planejamento, 
gravação e divulgação de canal na 
plataforma. Inscrições no site www.
casaguilhermedealmeida.org.br.

Professor/a, participe 
da pesquisa!

A pesquisadora Mariana Carvalho 
Teixeira está entrevistando professores 
associados à APEOESP para o seu mes-
trado na Faculdade de Educação da USP, 
dedicado ao tema “Identidades docentes 
e homossexualidades". Participe, através 
do link https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfCsACQerBDeqF-
-mJhZD64ttDFQJ3sR8mC5jyCJe-
ppqfJ5Elg/viewform?usp=sf_link 

Oficina de Redação 
A Unicamp está com inscrições aber-

tas para uma oficina para professores dos 
Ensinos Fundamental II e Médio, com 
conteúdo referente à Redação do Vesti-
bular da Universidade. Mais informações, 
através do e-mail oficina@comvest.
unicamp.br e telefone (19) 3521 1784. 

Ameaça ao 
conhecimento

A USP vai debater, 
entre os dias 07 e 09 de 
maio, temas históricos 
que foram questiona-
dos nos últimos tem-
pos, como a escravidão, o nazismo 
e o golpe militar de 64. O Seminário 
“Negacionismos e Revisionismos: o 
conhecimento histórico sob ameaça” 
vai acontecer na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas. Mais infor-
mações pelo telefone: (11) 3091 0298.

Dança da Indignação
A Oficina Cultural Alfredo Volpi, em 

Itaquera, vai receber uma atividade inusi-
tada no sábado, 04 de maio. A Dança da 
Indignação, uma performance interativa 
criada pela atriz e bailarina Gal Martins, 
para canalizar os sentimentos coletivos. 
Mais informações: (11) 2205 5180.


