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O primeiro livro da trilogia do jornalista 
Laurentino Gomes sobre a escravidão 
no Brasil já está em pré-venda. Lançada 
pela Globo Livros, a obra é resultado 
de seis anos de viagens e pesquisas 
em doze países para contar a história, 
que vai do primeiro leilão de escravos 
em Portugal até a morte de Zumbi 
dos Palmares, em Alagoas. “Educação 
Midiática - práticas em sala de aula” é 
o mais novo livro do criador do Projeto 
‘Aulas sem Paredes’, Márcio Gonçalves. 
O livro traz atividades desenvolvidas 
com alunos do Ensino Fundamental. 
Download gratuito no site http://bit.ly/
lvroeducacaomidiatica.

Previdência:  
Ainda dá tempo!

Em todo o País, 
os professores con-
tinuam na mobili-
zação contra a Re-
forma da Previdên-
cia. Para informar 
a categoria sobre a 
paralisação de 13 

de agosto contra a Reforma, que vai 
destruir conquistas históricas da clas-
se trabalhadora, a APEOESP e a CUT 
acabam de lançar um informativo ilus-
trado pelo cartunista Márcio Baraldi. A 
publicação, distribuída pelas subsedes 
do Sindicato, está disponível no site e 
redes sociais do Sindicato.

Grupo Corpo 
coreografa Gil

“Gil”, a mais 
nova coreografia 
do Grupo Corpo 
estreia na próxi-
ma quarta-feira, 
07 de agosto, no 
Teatro Alpha. Os bailarinos da compa-
nhia de dança mineira coreografaram 
clássicos como “Aquele Abraço” e “Toda 
menina baiana”. O Corpo também 
apresenta “Sete ou Oito Peças para um 
Ballet”, uma parceria com o compositor 
norte-americano Philip Glass. O Alpha 
fica ao lado da Marginal Pinheiros. Mais 
informações: (11) 5693 4000.

Construa Ponte

Dia  do  Estudante: 
Comemorado em 
11 de agosto desde 
1827, o Dia do Estudante marca 
a data em que foram instituídos 
no Brasil os primeiros cursos de 
ensino superior. Até então, quem 
quisesse cursar uma universidade 
tinha que ir à Europa.

Festa do Livro 
As editoras vão oferecer descontos 

de 30 a 50% na Festa do Livro da USP 
de São Carlos, que acontece entre os 
dias 06 e 08 de agosto na Escola de 
Engenharia do campus, localizado no 
centro da cidade. A programação inclui 
18 atrações gratuitas; entre os desta-
ques, palestra com um dos maiores 
escritores brasileiros, Milton Hatoum.

Referência em Direitos Humanos e 
Segurança Pública, A Ponte abriu uma 
campanha de financiamento coletivo 
para a manutenção do trabalho jor-
nalístico. O site, com forte conexão 
com os movimentos sociais, tem um 
compromisso em denunciar abusos, 
que vitimam principalmente negros e 
pobres nas periferias brasileiras. Acesse 
https://ponte.org/

Teatro 
Bullying •Um 

d e b a t e  s o b r e 
bullying no dia 07 
de agosto vai abrir 
uma sessão especial do espetáculo 
“Coisas que você pode dizer em voz 
alta”, em cartaz no Centro Cultural São 
Paulo. Com trilha sonora executada ao 
vivo, a peça inspirada em uma história 
em quadrinhos francesa foi a vence-
dora do Programa de Ação Cultural 
Manifestações com Temática LGBT. 
A apresentação gratuita começará às 
20h00. O Centro Cultural fica na Rua 
Vergueiro, 1000.

Ocupações • A 
2ª edição do Pro-
jeto Dramaturgias 
vai levar ao Sesc 
Ipiranga espetá-

culos, debates e aulas públicas sobre a 
produção contemporânea de teatro. O 
espetáculo “Quando Quebra Queima”, 
produzido por secundaristas durante 
as ocupações das escolas, será apre-
sentado durante a abertura, em 08 de 
agosto. O Sesc fica na Rua Bom Pastor, 
822, no Ipiranga. 


