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Seminário de 
Nanotecnologia

Estão abertas as inscrições 
para o XVI Seminário Inter-
nacional Nanotecnologia, 

Sociedade e Meio Ambiente, que vai 
acontecer entre os dias 26 e 29 de no-
vembro, na Procuradoria Regional do 
Trabalho. Simultaneamente, acontece-
rá o I Senano, voltado para a nanotec-
nologia aplicada ao Desenvolvimento 
e Trabalho 4.0. A Procuradoria fica 
no Paraíso. Mais informações: www.
fundacentro.gov.br/nanotecnologia

Consciência Negra
CNTE • “Se o po-

der é bom, negros e 
negras querem o po-
der”. Este é o tema da 
campanha 2019 da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Educação 
para o Dia da Consciência Negra. A CNTE 
produziu cartaz e jornal mural sobre 
a questão para escolas de todo o País. 
Download no site www.cnte.org.br

CUT • A Central 
realiza nesta terça-fei-
ra, 12 de novembro, a 
roda de conversa “Por 
que Mês da Consciên-

cia Negra e não mês da consciência 
humana?”. Entre os palestrantes, a di-
retora da APEOESP, Anatalina Lourenço, 
Secretária de Combate ao Racismo da 
CUT. A roda de conversa começa às 15 
horas no Auditório da Central, no Brás. 

Lula ganha 
mais um Prêmio

O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da 
Silva recebeu o Prê-
mio George Meany-
-Lane Kirkland de Direitos Humanos. 
Líderes de centrais sindicais dos Esta-
dos Unidos e da Espanha entregaram 
a premiação para Lula, no dia 10 de 
outubro, em Curitiba. O Prêmio des-
taca personalidades comprometidas 
com a luta pelos direitos do trabalho.

Professor 
Transformador

Termina no próximo dia 22 o 
período de inscrições para o Prêmio 
Professor Transformador. Informe-se 
e participe através do site http://www.
base2edu.com/premiobett. 

A Universidade São Judas está com 
inscrições abertas para um processo 
seletivo, que vai oferecer bolsas de 
50 a 100% para associados de par-
ceiros, como a APEOESP. Informações 
através do site https://usjt.br ou do 
telefone (11) 9 6302 4474.

Me dá tua mão
O espetáculo “Me 

dá tua mão” terá in-
gressos com descontos 
especiais para associa-
dos à APEOESP em sessões no Teatro 
West Plaza. Inspirado em livro homônino 
de sua autoria, o ator Clóvys Tôrres can-
ta, toca acordeom e berrante para contar 
uma história de amor. O Teatro fica no 
Shopping West Plaza, na Água Branca. 

Clarice, 100 anos
Já começaram as comemo-

rações pelo centenário de Clari-
ce Lispector, que será celebrado 
em dezembro de 2020. A Casa 
do Saber está realizando o curso “Cla-
rice, 100”. A Editora Rocco prepara a 
reedição de toda a obra da escritora e 
o “Livro dos Prazeres” vai ganhar uma 
adaptação cinematográfica. 

A agressão física ao vivo come-
tida pelo jornalista Augusto Nunes 
contra Gleen Greenwald no último 
dia 07 provocou indignação nos 
mais diversos segmentos. Premiado 
internacionalmente, o jornalista e 
advogado norte-americano, que re-
velou ao Brasil a verdadeira história 
da Operação Lava Jato, já havia sido 
alvo de ofensas verbais do agressor.

Chega às livrarias a 
mais nova obra de Chico 
Buarque. “Essa Gente”, 
da Companhia das Letras, 
retrata o país fraturado 
sob a ótica de um escritor. 
Destaque ainda para o 
recém-lançado “Tudo 
o que você precisou 
desaprender para virar 
um idiota”, livro sobre as 
teorias conspiratórias que 
têm abalado a política 
brasileira. Os criadores 
do Canal Meteoro Brasil, 
Álvaro Borba e Ana 
Lesnovski, falam sobre as 
fake news. O livro é da 
Editora Planeta.


