
Nº 703 21/10/2019

No sábado
Caminhada Rosa • A 
APEOESP realiza a sua 
caminhada pelo Outu-
bro Rosa no dia 26 de 
outubro. Professoras e professores 
vão se encontrar na Praça da Repú-
blica, a partir das 9 da manhã. 

Cinema Grátis • Também 
no dia 26, o CineClube da 
APEOESP Poá/Ferraz pro-
move uma sessão gratuita 
do filme “Eu, Daniel Blake”,  

premiado com a Palma de Ouro no 
Festival de Cannes de 2016.  Após a 
sessão, às 18h00, haverá um deba-
te com a advogada Kel Campos. A 
subsede fica na Rua Hermógenes La 
Regina, 195, no Centro de Poá.

Cidadão de Paris
O ex-pres i -

dente Luiz Inácio 
Lula da Silva tor-
nou-se Cidadão 
de Honra de Paris. O título foi con-
cedido no dia 03 de outubro pela 
Prefeita e pelo Conseil de Paris, que 
afirmou em nota que “a luta de Lula 
pelos direitos humanos, a justiça 
social, a proteção do meio ambiente 
são valores guardados pela cidade de 
Paris e que colocaram o político em 
perigo pelo seu engajamento”. 

Entrada franca
A s s o c i a d o s 

à APEOESP têm 
ingressos gratui-
tos para assistir 

o espetáculo “À Sombra de uma 
Suspeita”, em cartaz no Teatro Ruth 
Escobar. Trata-se de um thriller poli-
cial de suspense, com sessões de terça 
a quinta. O Teatro fica na Rua dos 
ingleses, 209, na Bela Vista. 

Prêmio Vladimir Herzog
Os 70 anos da Declara-

ção Universal dos Direitos 
Humanos são tema de 
duas reportagens ganha-
doras da 41ª edição do Prêmio Jorna-
lístico Vladimir Herzog. Os vencedores 
receberão o Prêmio e participarão de 
uma roda de conversa, dia 24 de outu-
bro, no Tucarena. Mais informações no 
site http://premiovladimirherzog.org 

A voz das periferias
 Grafites, perfor-

mances musicais e outras 
intervenções artísticas 
estão na programação 
do 1º Seminário Internacional de Edu-
cação não formal, que será realizado 
na Fábrica de Cultura Diadema, no 
próximo dia 25. O evento é gratuito 
e tem como tema “A educação que 
rompe barreiras”. A Fábrica fica na 
Rua Vereador Gustavo Sonnewend 
Netto, 135, no Centro de Diadema.
 A Cooperifa realiza até o dia 27 

de outubro a sua 12ª Mostra Cultural. O 
Sesc Campo Limpo, a Fábrica de Cultura 
do Jardim São Luís, escolas e campos de 
futebol vão receber debates, apresenta-
ções de teatro, dança, cinema e outras 
atividades gratuitas. A programação com-
pleta está no site www.cooperifa.com.br

Santo Dias: 
40 anos de lutas 

Com a exibição de um filme e o 
relançamento do livro “Santo Dias: 
Quando o passado se transforma 
em história”, o evento “40 anos 
de lutas e memória: Santo Dias 
presente!” relembra o assassinato 
do líder metalúrgico pela ditadura. 
A atividade no Anfiteatro de Ge-
ografia da USP começa às 18h00.  

Neste Mês dos Profes-
sores, a CartaCapital 
oferece 50% de des-

conto na sua assinatura 
digital para professores e estudantes. As-
sine: https://assine.cartacapital.com.br/

A Editora Boitempo publica pela 
primeira vez no Brasil a autobiografia 
de Angela Davis. A ativista, que 
encerra o Seminário “Democracia 
em Colapso”, apresenta-se na área 
externa do Auditório do Ibirapuera, 
nesta segunda-feira, 21 de outubro. 
Destaque ainda para o lançamento no 
Brasil da tradução do primeiro livro 
da socióloga norte-americana Patricia 
Hill Collins, “Pensamento feminista 
negro: conhecimento, consciência 
e a política do empoderamento”. 
Collins também se apresentará em 
atividades gratuitas na USP, no dia 29, 
e na UFSCar, em 31 de outubro. 


