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Democracia 
em Colapso

O Sesc abre na próxi-
ma quarta-feira as inscri-
ções para o Encontro In-

ternacional “Democracia em Colapso”, 
que acontecerá em outubro no Teatro 
Paulo Autran. A programação conta 
com um curso, debates, conferências, 
lançamentos e a presença de feminis-
tas históricas, como a ex-Pantera Negra 
Angela Davis. Programação completa 
e inscrições no site https://democracia 
emcolapso.wordpress.com/ 

Escolas com Asas
Setembro 

é mês do Mo-
vimento Ru-
bem A lves , 
que acontece 
nos dias 25 e 
26 no Institu-
to que leva o 
nome do educador, no bairro de Bo-
tafogo, em Campinas. Veja a progra-
mação  e inscreva-se no link https://
forms.gle/7LxYLNv5cN7H4WLr9

Disciplinas
História - Baltasar Garzón, o 

juiz espanhol que decretou a prisão do 
ditador chile-
no Augusto 
Pinochet, em 
1998, é um 
dos desta-
ques da pro-

gramação do Seminário Internacional 
“Violência de Estado e Impunidade”, 
que acontece na próxima quarta-feira, 
no Auditório da OAB. O evento é gra-
tuito e o Auditório fica na Rua Dona 
Maria Paula, 35, no Centro.

Inglês - A Distribuidora Disal 
vai realizar, no próximo dia 27, duas 
palestras gratuitas de capacitação 
para professores de Inglês. As pa-
lestras na Escola Cultura Inglesa de 
Higienópolis vão abordar a Inteligên-
cia Artifical e o diferencial das aulas 
temáticas. Inscrições no site www.
disal.com.br/eventos. 

Matemática - Estão abertas as 
inscrições para a 2ª Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas. 
Estudantes dos 4º e 5º anos do ensino 
fundamental devem ser inscritos pelas 
Secretarias de Educação. O regulamen-
to está no site www.obmep.org.br.

Multimídia
Professores da 

Educação Básica 
ganharam um 
podcast e uma 
newsletter com 
conteúdos ela-
borados a partir das sugestões apre-
sentadas pelos próprios educadores. 
Trata-se do Projeto Folha na Sala, que 
poderá ser acessado na versão digital 
da Folha de S. Paulo ou em aplicativos 
como Spotify e Deezer. Professores da 
rede pública poderão ainda assinar 
o jornal por um ano, através de uma 
parceria com o Google.

Que País é este?
 Os organizadores do Brazil 

Film Festival 2019, que vai acontecer 
no Uruguai, denunciaram que a Em-
baixada do 
Brasil no País 
pediu que o 
d o c u m e n -
tário “Chico 
– Artista Bra-
sileiro” não 
seja exibido no evento. Em protesto, 
o Festival convidou o diretor Miguel 
Faria Junior para encerrar as apresen-
tações, com o documentário sobre 
Chico Buarque. 
 A Ancine – Agência Nacional de 

Cinema – cortou apoio a dois filmes 
com temática afro e LGBT: Greta”, 
com Marco Nanini, e “Negrum3”, 
um documentário sobre a trajetória 
de jovens negros.
 O youtuber Felipe Neto foi amea- 

çado de morte depois que distribuiu 
gratuitamente livros com a temática 
LGBT durante a Bienal do Livro do 
Rio de Janeiro. Felipe Neto cancelou  
participação no Encontro Educação 
360 e retirou sua mãe do País.

A Biblioteca da APEOESP 
recebe esta semana 
dois lançamentos. Pela 
Aquarela Brasileira, 
“O Garoto Regulus - 
Freireando a Vida”, do 
historiador Paulo Rafael, 
reúne poesias e pequenas 
histórias sobre a rica 
trajetória de Paulo Freire. 
Já “Formação Continuada 
e Valorização da Carreira 
Docente”, da Editora 
Appris, é resultado do 
mestrado da professora 
Márcia Regina da Silva, 
que é destaque na seção 
Teses e Dissertações do 
site da APEOESP. 


