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É do Brasil!
Chico Buarque é o ganha-

dor da 31ª edição do Prêmio 
Camões, o mais importante da 
Língua Portuguesa. O escritor e 
compositor foi o 13º brasileiro 

a receber a premiação, pelo conjunto 
de sua brilhante obra, mas é o primeiro 
contemplado da cena musical. 

Inspiração
Um dos clássicos de 

Chico, “Geni e o Zepelim” 
inspirou a a Cia Stellae de Te-
atro na criação do espetáculo 
“O Coro da Cidade”, que estreia no dia 02 
de junho, no Teatro Maria Della Costa. Pro-
fessor da rede estadual, Rodney D’Annibale 
é ator convidado do Companhia. O Teatro 
fica na Rua Paim, 72, na Bela Vista.

Bolsas de estudo
A Universidade Ibirapuera está com 

inscrições abertas para um concurso de 
bolsas de estudo, que variam de 50 a 
100%. Mais informações e inscrições 
através do site https://campanhas. 
ibirapuera.br/concurso-de-bolsas-2019 

Som pela Liberdade
A n a  C a ñ a s , 

Marcelo Jeneci, 
Otto e Tiê são al-
guns dos artistas 

que estarão no 3º Festival Lula Livre, 
que será realizado no dia 02 de junho 
no Vale do Anhangabaú. Lula é preso 
político na Polícia Federal de Curitiba, 
desde o dia 07 de abril de 2018.

Precisamos 
falar do PNE!

Será entre os dias 
02 e 09 de junho 
a Semana de Ação 
Mundial, cujo tema 
em 2019 é “Educa-
ção: já tenho um 
Plano. Precisamos 
falar do PNE!”. Co-
ordenada pela Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educa-
ção, a Semana vai promover em todo 
o País atividades sobre as 20 metas 
do Plano Nacional de Educação. Mais 
informações no site http://semanade 
acaomundial.org/

Homenagens
Em menos de 

um mês, o Brasil 
perdeu dois íco-
nes de resistência 
cultural. A canto-
ra Beth Carvalho 
faleceu no dia 30 de abril e, ao invés 
de missa, ganhou um Samba de 7º 
Dia, no Circo Voador, em homenagem 
ao seu posto de Madrinha de Samba. 

No dia 02 de maio, 
morreu Antunes Fi-
lho, um dos maiores 
diretores e mestres 
do teatro brasileiro. 
Seu corpo foi velado sobre o palco do 
Teatro Anchieta, onde ele comandava 
o Centro de Pesquisa Teatral. 

Sarau com 
lançamento

A subsede da APEOESP em Mogi 
das Cruzes promove Sarau Cultural no 
dia 1º de junho, para lançamento do 
livro “Desigualdade Racial no Brasil: 
Causas e Consequências”, do professor 
Ramatis Jacino. Com atrações musicais 
e outras intervenções artísticas, o Sarau 
acontece no Galpão Arthur Netto, a 
partir das 14h00. O Galpão fica na Rua 
Fausta Duarte Araújo, 23, no Jardim 
Santista, em Mogi.

Prêmio Internacional
O Coral Rouxinóis da APEOESP foi o 

grande vencedor do 22º Encontro Feliz 
Idade do Mercosul e América Latina, que 
aconteceu no último mês de abril no Bal-
neário de Camboriú, em Santa Catarina. 

Na disputa com 15 corais de diver-
sos países, Rouxinóis da APEOESP foi o 
único a conquistar notas máximas em 
todos os quesitos. Destaque ainda para 
a professora Carmem Branco, que foi 
vice-campeã em dança cigana.

A autobiografia de Michele 
Obama, “Minha História”, 
tornou-se um dos livros mais 
vendidos de todos os tempos, ao 
superar a marca de 11 milhões 
de exemplares. A história da 
primeira família negra a ocupar 
a Casa Branca foi traduzida no 
Brasil pela Editora Objetiva. 
Destaque ainda para “Mal 
líquido: Vivendo num mundo 
sem alternativas”, livro póstumo 
do sociólogo polonês  Zygmunt 
Bauman e de Leonidas Donskis, 
lançado pela Editora Zahar. Em 
pauta, o mal que assola o mundo 
e leva as pessoas às piores 
barbaridades.


