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Conquista dos 
professores

O Fundeb agora é permanente. Em 
votação histórica, a Câmara dos Deputa-
dos aprovou no último dia 21 o novo Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação. Acompanhe 
a cobertura no site e nas redes sociais 
da APEOESP.

Uma voz que jamais 
será silenciada

A socióloga e 
vereadora Marielle 
Franco completa-
ria 41 anos nesta 
segunda, 27 de 
julho. Uma série de iniciativas celebram 
sua memória e reivindicam Justiça para 
Marielle e seu motorista, Anderson Gomes, 
assassinados há 28 meses. O legado político 
deu origem à Escola Marielles, que será 
inaugurada em 2021 para apoiar jovens 
negras, LGBTs e periféricas em todo o país.

A live “Elza por Marielle”, disponível 
no YouTube do Instituto Marielle Franco, 
tem música e muito protesto pelo des-
prezo com a vida da população periférica 
no Brasil. Educação na 

pandemia
A UFMG ouviu 15.654 

professores em todo País 
na pesquisa “ Trabalho 
Docente em Tempos de 
Pandemia”. Veja no site 
da APEOESP a reportagem 
“Descontrole da covid-19 faz professores 
sentirem medo de retornar às salas de 
aula” que Gabriel Valery produziu na 
Rede Brasil Atual.

Negras que movem
I n s p i ra d a s  p o r 

uma ação da atriz Tais 
Araújo, profissionais 
do Programa Mariel-
le Franco, promovi-
do pelo Fundo Baobá 

para a Equidade Racial, lançaram uma 
campanha para divulgar projetos, fazer 
negócios e influenciar outras mulheres. 
A Campanha “Negras que Movem” reúne 
no Instagram mulheres de diferentes 
estados e carreiras em uma rede, que 
tem a representatividade como foco. 
Informe-se e participe através do perfil 
@negrasquemovem.

Aulas virtuais 
de teatro 

Professor da rede, Rodney D’Annibale 
criou durante o isolamento social um 
curso de teatro online. Além de reco-
nhecida função terapêutica, as técnicas 
teatrais podem aprimorar a performance 
profissional e ampliar o repertório cultu-
ral. O professor atende pelo whatsapp, 
no número (11)  9 7038 6189.

Movimento 
antifascista

A onda de pro-
testos mundiais 
contra o racismo e 
os governos autori-
tários tem impulsionado os brasileiros a 
pesquisarem sobre fascismo, o próprio 
racismo e o movimento antifa. O softwa-
re SEMrush descobriu que as buscas pelo 
termo fascismo, por exemplo, cresceram 
233% na Internet brasileira, entre abril 
e maio. O antifa, antes pouco conhecido 
e pesquisado, teve 165 mil buscas em 
maio, contra 7,3 mil vezes na média 
mensal dos últimos 12 meses, em uma 
impressionante evolução de 2160%.

Luto na cultura
Precursor da bossa 

nova e um dos mais 
engajados composi-
tores da MPB, Sérgio 

Ricardo faleceu no último dia 23, no Rio 
de Janeiro. Entre seus trabalhos mais mar-
cantes está a trilha sonora do filme “Deus 
e o Diabo na Terra do Sol”. Sérgio Ricardo 
também era cineasta e artista plástico.

Editora que detém os direitos da 
obra de Clarice Lispector, a Rocco 
comemora o centenário da escritora, 
com o lançamento de novas edições 
dos seus livros, com capas artísticas e 
conteúdo extra. Destaque ainda para 
a campanha #365 dias com Clarice, 
que divulga trechos da icônica obra 
de Lispector. Pela Editora Planeta, o 
poeta e jornalista Fabrício Carpinejar 
lança “Colo, por favor! - Reflexões em 
Tempos de Isolamento”, sobre as dores 
e amores da quarentena.


