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10 anos de TVT
Idealizada pelos 

Sindicatos dos Ban-
cários de São Paulo 
e dos Metalúrgicos 
do ABC, em parce-

ria com entidades como a APEOESP, a TV 
dos Trabalhadores acaba de completar 
10 anos. O primeiro canal outorgado a 
um entidade de trabalhadores foi ao ar, 
em 23 de agosto de 2010. A TVT pode 
ser sintonizada pelo canal aberto 44.1 na 
Grande São Paulo e pelo YouTube.

07 de setembro: 
Ipiranga Paratodos
O Coral e a 

Orquestra Sin-
fônica da  USP 
interpretam a 
canção Para-
todos, de Chico Buarque, no videoclipe 
da campanha digital “Ecos do Ipiranga 
- Um museu onde a história ganha novas 
histórias”. A iniciativa substitui o evento 
Museu do Ipiranga em Festa e celebra a 
Independência do Brasil, em ambiente vir-
tual. Acesse www.ecosdoipiranga.com.br

Juízo Final
Um clássico da 

música brasileira 
ganhou versão fu-
turista embalada 

pela voz de Elza Soares. No clipe de “Juízo 
Final”, Brasília é ocupada por criaturas 
malignas. A canção composta por Nelson 
Cavaquinho e Élcio Soares em 1973 retra-
ta a eterna batalha entre o bem e o mal.

DISCIPLINAS
Geografia - O mes-
trado do Professor 
Gildo Gomes da Silva 
na Unifesp sobre Alfa-

betização Científica em Geografia é tema 
da mais recente resenha da seção Teses 
e Dissertações, no site da APEOESP.

Inglês - ‘Educação Inclusiva - Sala de aula 
para todos’ é o tema do curso de extensão 
oferecido pela Faculdade da Cultura In-
glesa. O conteúdo é focado nas questões 
de inclusão e diversidade. Critérios para 
participação e inscrições no site www.
faculdadeculturainglesa.com.br

Saúde emocional 
de A a Z

Com o objeti-
vo de engajar os 
professores nos 
desafios relacio-
nados ao equilí-
brio mental, a Revista Nova Escola acaba 
de lançar o Projeto  “Saúde Emocional de 
A a Z”. São textos, vídeos e exercícios para 
promover o bem-estar, através do site e das 
redes sociais da Nova Escola.

“Quarto de Despejo”: 
60 anos

Um ciclo de debates online celebra os 
60 anos de “Quarto de Despejo – Diário de 
uma Favelada”, de Carolina Maria de Jesus. 
O Sesc realiza o ciclo entre os dias 04 e 11 
de setembro, para debater a atualidade da 
obra traduzida em mais de 40 países. Aces-
se https://centrodepesquisaeformacao.
sescsp.org.br

Professor talento
Gilberto Cavalheiro, professor de Histó-

ria na EE Francisco Glicério, em Campinas, 
acaba de receber o Diploma de Mérito 
Educacional Prof° Darcy Ribeiro, concedido 
pela Câmara Municipal. Com quase 30 anos 
em sala de aula, o professor realiza um tra-
balho pioneiro em monumentos históricos 
com seus alunos. 

Não ao PL 529!
Tramita na Assembleia Legislativa um 

projeto de lei proposto por João Doria que 
vai abalar ainda mais a educação, a ciência 
e a saúde no Estado de São Paulo. O PL 
529/2020 prevê cortes de verbas em vários 
setores essenciais.

A jornalista Denise Assis 
acaba de lançar “Cláudio 
Guerra: Matar ou queimar”, 
sobre o ex-delegado do Dops 
que confessou ter incinerado 
corpos de prisioneiros políticos, 
assassinados nos porões da 
ditadura militar. O livro da 
Editora Kotter foi escrito, a 
partir de investigações do 
Ministério Público Federal. 
Destaque ainda para os 
professores da rede pública de 
Limeira, Luis Antônio Vieira e 
Claudinei Zagui Pareschi, que 
estão lançando “Reflexões em 
Tempo de Pandemia”. O livro da 
Editora Garcia está disponível 
em portais como Amazon e 
Americanas.


