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Novembro negro
A APEOESP acaba de lançar 

a edição 2019 do seu Boletim 
da Consciência Negra, que 
destaca as vítimas do Brasil 
pós-golpe e o apelo da ex-Pan-

tera Negra, Angela Davis, pela liberda-
de de Lula e Preta Ferreira. Disponível 
para download no site do Sindicato, 
a publicação fala ainda da estreia do 
musical “A Cor Púrpura” em São Paulo.

Luto
24/10 • O cantor e compositor 

Walter Franco faleceu aos 74 anos. 
A carreira, que começou nos festivais 
universitários da década de 60, o 
transformou em um artista de van-
guarda, considerado à margem da 
MPB, nas décadas seguintes.

26/10 • Faleceu, no Rio de Janeiro, 
o cientista social Wanderley Guilherme 
dos Santos. Autor de 32 livros, o inte-
lectual conquistou reputação nacional 
ao  escrever, em 1962, o artigo com o 
título “Quem vai dar o golpe no Bra-
sil?”, dois anos antes da deposição do 
ex-presidente João Goulart. 

O Brasil que 
nos representa!

O fotógrafo bra-
sileiro Sebastião 
Salgado acaba de 
receber o Prêmio 
da Paz, concedido pela Federação 
do Comércio Livreiro Alemão. O bra-
sileiro, que é o primeiro fotógrafo a 
ganhar a tradicional premiação da 
Feira do Livro de Frankfurt, denunciou 
durante o evento “a política destruti-
va do novo governo brasileiro”.

Símbolo de 
resistência

A imagem de um 
manifestante com a 
bandeira Mapuche no alto de uma 
estátua em Santiago tornou-se sím-
bolo das gigantescas mobilizações 
populares, que já levaram 1,2 milhão 
de pessoas às ruas do Chile. A foto-
-ícone da revolta contra o neolibera-
lismo na América Latina é de autoria 
da atriz Susana Hidalgo, famosa no 
Chile pelas atuações no teatro e na TV.

Diversidade 
na Educação

‘A importância da di-
versidade na educação’ 
será tema de um evento que o Espaço 
da Faber Castell promove no dia 07 de 
novembro. O encontro é gratuito e o 
Espaço fica na Avenida Chucri Zaidan, 
902, na Vila Cordeiro. Inscrição atra-
vés do site https://www.sympla.com.
br/a-importancia-da-diversidade 
-na-educacao__679483

Jornada dos Atingidos 
por Barragens

O Movimento dos Atingidos por 
Barragens lançou no Auditório da APEO-
ESP a Jornada “A Vale Destrói, o povo 
constrói”. A Jornada segue até março de 
2020, como marco dos crimes da Com-
panhia Vale do Rio Doce, em Mariana, há 
4 anos, e em Brumadinho, há um ano.

Meu Amigo Fela
Estreia no dia 07 de no-

vembro o documentário “Meu 
Amigo Fela”. O filme, que 
já percorreu festivais no Brasil e no 
exterior, conta a história do músico 
nigeriano que criou o afrobeat. Ví-
tima do HIV, Fela faleceu em 1997.

A Casa das Rosas está 
com inscrição aberta 
para o CLIPE JOVEM 
2020, o Curso Livre de 
Preparação do Escritor Jovem, uma for-
mação gratuita para estudantes de 14 a 
18 anos que gostam de escrever e que 
tenham interesse em criação literária. As 
inscrições para o processo seletivo po-
dem ser feitas no site da Casa das Rosas.

No primeiro Boletim do Mês da 
Consciência Negra, o destaque é 
“Grande Circo Favela”, livro da Editora 
Estrela Cultural que conta a história 
do primeiro palhaço negro brasileiro. 
Benjamin de Oliveira, conhecido como 
Beijo Moleque, será tema da Escola de 
Samba Salgueiro no próximo Carnaval. 
Filha de professores, a jornalista Eliane 
Brum foi indicada para o National 
Book Awards, o Prêmio Nacional de 
Literatura dos Estados Unidos. Eliane 
lança este mês “Brasil, construtor de 
ruínas”, pela Editora Arquipélago.


