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Camões para 
Chico Buarque

O Dia Nacional da 
Poesia – 31 de outu-
bro – celebra a obra 
de Drummond, João 
Cabral e outros clássicos 
da Literatura Brasileira e também de 
poetas vivos, como Chico Buarque, que 
ganhou o Prêmio Camões, instituído 
por Portugal e Brasil. Jair Bolsonaro, no 
entanto, sinalizou que não pretende 
assinar a premiação. Em resposta, mi-
lhares de pessoas uniram-se, através da 
Plataforma Change.org, no abaixo-assi-
nado “Eu assino o Prêmio Camões para 
Chico Buaqrue de Holanda”.

Merlí e o Ensino Médio
A Unifesp está oferecendo gra-

tuitamente os vídeos de curso sobre 
‘Merlí e o Ensino Médio’, baseado na 
série televisiva sobre um professor de 
Filosofia. Os vídeos estão disponíveis 
no canal da Pró-Reitoria de Extensão 
e Cultura (Proec/Unifesp) no YouTube. 

Envelhecer no século XXI
 As barreiras do 

envelhecimento no 
século XXI serão abor-
dadas durante a IV Conferência Estadual 
de Professores e Professoras Aposenta-
dos da APEOESP. O evento acontece na 
Colônia de Thermas de Ibirá, nos dias 31 
de outubro e 1º de novembro. 

 Termina no dia 31 de outubro 
o período de inscrições para o con-
curso de redação “Envelhecendo no 
Brasil do século XXI”. Promovido pela 
Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia, o concurso é voltado 
para estudantes do Ensino Médio. 
Regulamento e inscrições no site 
www.cbgg2020.com.br 

Consciência Negra
Música - O pianista 

pernambucano Amaro 
Freitas inaugura o Mês da 
Consciência Negra, com 
o lançamento de Sangue 
Negro, seu disco de es-
treia, no Sesc Paulista. A apresentação 
faz parte do Projeto “Do 13 ao 20: (Re)
Existência do Povo Negro”. O show no 
dia 1º de novembro começa às 19h00 
e o Sesc fica na Avenida Paulista, 119.

Debate - O Auditório da APEOESP 
sediou no dia 11 de outubro o lança-
mento da Associação de Serra Leoa. 
Durante o evento, os professores 
tiveram a oportunidade de debater 
sobre as condições dos imigrantes 
africanos no Brasil. Veja no Programa 
Educação na TV nº 917.

Combate ao Bullying 
Outubro é o Mês Mundial de Com-

bate ao Bullying e o Brasil é o país com 
o maior número de estudantes que 
deixam de ir à escola por conta das 
agressões físicas e verbais, segundo 
pesquisa do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância. Veja reportagem no 
Observatório da Violência da APEOESP.

Mostra de Cinema
A 43ª Mostra Inter-

nacional de Cinema de 
São Paulo termina no 
dia 30 de outubro, com 
a exibição do filme de 
Fernando Meireles, “Dois 

Papas”, no Auditório do Ibirapuera. A 
programação segue com destaques, 
como a exibição com orquestra do 
clássico do surrealismo “O Gabinete 
do Dr. Calligari” no próximo sábado, 
também no Ibirapuera. Mais infor-
mações no site http://43.mostra.org

Localizada no Uru-
guai, a Universidad 
de La Empresa ofere-
ce descontos de até 
40% para associados à 
APEOESP, no seu Pro-
grama de Mestrados 
em Montevidéu. Mais 
informações, através 
do site http://www.

mercosuleducacional.com.br

A lavanda inspira dois 
lançamentos literários. A 
jornalista Sueli Gutierrez 
lança “Lavanda – As 
aventuras e desventuras 
de uma brasileira na 
França”. O livro foi 
lançado pela Amazon 
e está participando 
do Prêmio Kindle de 
Literatura 2019. Destaque 
ainda para “Suave aroma 
dos campos de lavanda”, 
de César Obeid para 
a Série Toda Prosa da 
Editora do Brasil, voltada 
para os leitores do Ensino 
Médio.


