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Luto, arte e protesto
O artista plástico Nu- 
no Ramos e a Compa-
nhia Teatro da Vertigem 
conduziram uma carre-
ata em marcha a ré, da 
Avenida Paulista até o 
Cemitério da Consolação, em protesto 
contra o descaso com a tragédia das 
mais de 100 mil pessoas mortas pela 
Covid-19 no Brasil. Realizado no dia 04 
de agosto, o protesto performático será 
apresentado na Bienal de Berlim.

Professora de História e 
Geografia em Sertãozinho, 
Maria Aparecida Lopes Izabel 
foi umas das 1164 pessoas 

mortas pela doença, em apenas um dia; 
no caso, 12 de agosto.

Cravos & Rosas

 O Coral Cravos e Rosas, que reúne 
professores da subsede da APEOESP na 
Baixada Santista, adaptou sua premiada 
programação ao isolamento social. Ativi-
dades como show de talentos, aulas de 
canto e dança e até o Encontro Interna-
cional da Feliz Idade têm sido realizadas 
através da Plataforma Zoom. 

Jovem Negro
 Rogério Ferreira 
da Silva comemora-
va os seus 19 anos 
em 09 de agosto, 
dia em que foi fu-
zilado com um tiro 
nas costas pela PM 
na periferia da zona sul da capital. 
Segundo a Rede de Proteção e Resis-
tência contra o Genocídio, somente no 
primeiro semestre de 2020, policiais 
de São Paulo mataram 498 pessoas; a 
maioria jovens negros e da periferia, 
como Rogério.

 Jovem Negro Vivo é o tema da Cam-
panha que a Anistia Internacional acaba 
de lançar, em conscientização ao Dia da 
Juventude, celebrado em 12 de agosto. 
No Brasil, a Campanha veiculou sua 
programação, em parceria com o cantor 
Criolo. Veja no Twitch da Criolo TV:  ht-
tps://m.twitch.tv/criolo

Imposto sobre 
a leitura

A reforma tributária 
encaminhada pelo minis-
tro Paulo Guedes ao Con-
gresso prevê a cobrança 
de impostos sobre livros. 

A isenção de tributos sobre material para 
leitura no Brasil existe desde 1946.

Luz do Faroeste
 Com 22 anos de 

atuação e premia-
ções no currículo, a  
Cia. Pessoal do Faro-
este recebeu ordem 
de despejo em plena pandemia. Além de 
abrigar a companhia teatral, o prédio é 
sede da  Campanha #FomeZeroLuz, que 
distribui cestas básicas aos moradores 
da Cracolândia.

Pesquisa Nacional sobre Alfabetização 
Uma equipe de pesquisadores das Universidades Federais está ouvindo professo-

res sobre a nova política nacional de alfabetização e os desafios do ensino remoto. 
Os associados à APEOESP foram convidados a participar. O questionário da pesquisa 
está disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2TzuUZdY-
zKSbWUGyGEqyRR7UHp5fEcwetIO7pgdBu4yzihA/viewform

Grátis
 Estão abertas as 

inscrições para um 
curso EAD de Eficiên-
cia Energética, voltado 
para professores e co-
ordenadores pedagógicos. Os participan-
tes vão desenvolver projetos de redução 
de gastos de energia elétrica. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas no site 
www.educacaocomenergia.com.br

“Um bispo contra todas as cercas - A vida e 
as causas de Pedro Casaldáliga” é uma das 
biografias do religioso e poeta que enfrentou 
o agronegócio, a elite rural e a ditadura 
militar, na defesa de camponeses, indigenas e 
perseguidos políticos  O livro que a jornalista 
Ana Helena Tavares lançou pela Gramma 
Editora foi apresentado no Auditório da 
APEOESP, em maio de 2019.
Bispo emérito de São Félix do Araguaia, Pedro 
Casaldáliga faleceu no último 08. Sua trajetória 
na defesa dos excluídos também é tema de 
“Descalço sobre a Terra Vermelha” que o 
jornalista Francesc Escribano publicou pela 
Editora Unicamp.


