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Comemorado em 12 de agosto, o Dia Nacional
das Artes traz lançamentos para despertar
o interesse artístico nas crianças. A Coleção
LerArte para Pequenos da Editora do Brasil
ganha dois novos títulos: “Botero e o gato
Chiquinho” e “Frida e a joaninha Flora”, uma
homenagem aos artistas
Fernando Botero e Frida
Kahlo. Destaque ainda
para “Ideias para adiar o
fim do mundo”, que o líder
indígena Ailton Krenak
lançou durante a Flip pela
Companhia das Letras.

Dias de luta
Tsunami da Educação - 13 de agosto é o Dia Nacional de Mobilização
Contra a Reforma da Previdência. A
APEOESP é uma das organizadoras do
Ato Unificado, que vai reunir milhares
de trabalhadores na Avenida Paulista,
a partir das 15 horas.
Margaridas em Brasília - A APEOESP também integra a 6ª Marcha das
Margaridas, que acontece em Brasília
nos dias 13 e 14 de agosto. Promovida
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a Marcha
reúne mulheres de todo o País, que
este ano tem como tema a luta por
um Brasil com Soberania, Democracia,
Justiça, Igualdade e Livre de Violência.

Repúdio
Policiais militares abordaram participantes do 5º Congresso de Mulheres do PSOL, que aconteceu no dia 03
de agosto no Auditório do Sinpeem,
na região central da capital. Viaturas
foram enviadas ao Sindicato e os PMs
avisaram que estavam monitorando
o evento do partido.

Segunda Chamada
O Ensino de
Jovens e Adultos
na rede pública
será tema da
série “Segunda
Chamada”, protagonizada por um
grupo de professores da fictícia Escola
Estadual Carolina Maria de Jesus. A atriz
Débora Bloch está à frente do elenco,
que já grava a segunda temporada da
série, prevista para estrear neste segundo semestre na TV Globo. “O público
vai acompanhar a dura jornada de cinco
professores, que resistem à péssima
infraestrutura da escola, ao abandono
institucional e à falta de reconhecimento”, revelam os produtores.

Desconto para
associados
A Faculdade
UniLeya, localizada na Bela Vista, oferece um
desconto de R$
1.200 para associados à APEOESP, em
cursos de pós-graduação em Educação. Para saber mais, acesse: https://
unyleya.edu.br/educacao0819d

Educar para
a liberdade
Estão abertas as
inscrições para o curso on-line “Aprenda a
Dizer a sua Palavra”,
que o Instituto Paulo
Freire passa a ministrar a partir de
14 de agosto. Em dois módulos, o
curso utiliza conceitos freirianos para
abordar a superação de pedagogias
autoritárias, o desrespeito aos direitos humanos e o preconceito. Mais
informações no site www.eadfreiriana.org.

25 anos de
diversidade
Eleito pela Revista Rolling Stones como um dos
cem melhores discos da história da
MPB, “Verde Anil Amarelo Cor de
Rosa e Carvão”, de Marisa Monte,
está completando 25 anos. O CD,
lançado em 1994, em parceria com
Carlinhos Brown, celebra o País da
diversidade de raças e ritmos, em
versos como “O Brasil não é só verde azul e amarelo. O Brasil também
é cor de rosa e carvão”.

Cidadania artística
Será nesta terça-feira, 13 de agosto,
o 1º Encontro de
Cidadania Artística promovido pelo
Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de São Paulo. O evento, no
Espaço Al Janiah, terá como tema “Qual
o papel do artista? O Teatro como Formação Cultural de uma Comunidade”.
Mais informações: (11) 3335-6131.

