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As Casas Literárias (Guilherme de 
Almeida, das Rosas e Mário de Andra-
de) promovem, em janeiro e fevereiro, 
atividades sobre o impacto das novas 
tecnologias nas mídias tradicionais e 
também cursos sobre cinema francês 
e cinema LGBT, aetano Veloso, música 
afro, fotografia e poesia. Confira a pro-
gramação no site www.poiesis.org.br 

Dias de luta
Os professores estão forte-

mente mobilizados neste ano 
que se inicia. Algumas das datas-
-chave de luta já estão definidas:
  04 de fevereiro: primeira 

Assembleia de 2020 da 
APEOESP

  07 a 09 de fevereiro: VII Confe- 
rência de Educação XXVI Congresso 
Estadual da APEOESP

  05 a 08 de maio: Seminário Inter-
nacional da Campanha Nacional Pelo 
Direito à Educação, com pesquisado-
res e ativistas de mais de 20 países.

  11 a 18 de maio: Semana de Ação 
Mundial 2020, com o tema 
“Educação contra a Barbárie: Por 
escolas democráticas e pela liber-
dade de ensinar” 

 Ex-diretor da APEO-
ESP, o professor Roberto 
dos Santos faleceu no 
dia 26 de dezembro. O 
professor foi fundador 
da subsede do Sindicato em Itaqua-
quecetuba, que atualmente leva o 
seu nome, e também Secretário de 
Assuntos Educacionais e Culturais do 
Sindicato, entre 1993 e 1999.

 Pioneira, a médica 
feminista Nilcea Freire fa-
leceu no dia 28 de dezem-
bro. À frente da Secretaria 
de Políticas Para as Mulheres, durante a 
gestão do presidente Lula, Nilcea apro-
vou a Lei Maria da Penha, o Ligue 180 
e assinou o Pacto Nacional de Enfrenta-
mento à Violência Contra as Mulheres. 
Como reitora da UERJ, a ex-ministra 
também foi pioneira na implantação 
do sistema de cotas para estudantes 
de escolas públicas e negros.

Professora 
Dona da Rua

A primeira professora com Sín-
drome de Down do Brasil acaba de 
chegar ao “Donas da Rua da Histó-
ria”, projeto da Turma da Mônica que 
destaca mulheres revolucionárias. 
Débora Araújo Seabra de Moura é 
a professora potiguar, considerada 
a primeira pessoa com Síndrome de 
Down a concluir o curso de Magis-
tério na América Latina. Confira no 
site http://turmadamonica.uol.com.
br/donasdarua/“

Criatividade 
& Superação

Premiado no Can-
nes Lions Festival de 
Criatividade, o Proje-
to Favelagrafia esteve 
em exposição no Mu-
seu de Arte Moderna do Rio de Janei-
ro. O coletivo de fotógrafos, dedicado 
a retratar o cotidiano de resistência 
de quase dois milhões de moradores 
das favelas cariocas, dá visibilidade 
internacional aos talentos que vivem 
nas comunidades. Conheça no site 
http://favelagrafia.com.br

A primeira edição de 2020 
do Boletim Educacional 
destaca duas dicas de 
leitura inspiradoras para 
as férias. Jornalista 
especializada na luta 
antiapartheid, Sahm 
Venter organizou 
“Cartas da Prisão de 
Nelson Mandela”, livro 
lançado no Brasil pela 
TodaViaEditora com a 
correspondência que o 
líder sul-africano escreveu 
durante os 27 anos em 
que esteve encarcerado. 
A Editora Martins Fontes 
lança a coletânea “10 anos 
com Mafalda”, que reúne 
didaticamente as tiras 
produzidas pelo cartunista 
Quino com a espirituosa 
menina argentina.

Integrante do Coletivo 
de Escritores das APEOESP, 
José Felício, acaba de lan-
çar o segundo volume de 
“Agora é a Nossa Voz”, 
projeto desenvolvido com 

os estudantes da EE Monse-
nhor Venerando Nalini, em 
Jundiaí. José Felício também 
lançou a continuação de 
“Uma Poética Política”; am-
bos pela Editora InHouse.


