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Outubro Rosa
A jornalista e atriz 

Ana Furtado é a madri-
nha 2020 da campanha 
da Fundação Laço Rosa, 
de prevenção ao câncer 
de mama. Lives, shows 

e especiais jornalísticos serão produzi-
dos durante este mês de outubro, para 
incentivar as mulheres à prevenção. In-
forme-se sobre as ações no site https://
fundacaolacorosa.com/

Salvando vidas 
na pandemia

Os sindicatos são funda-
mentais na pandemia e na 
sociedade pós-covid. O alerta 
é do Nobel de Economia, 
Joseph Stiglitz. Leia a en-
trevista completa com o 
economista, que também é 
professor da Universidade de Columbia, 
no site da APEOESP.

“Ministro, peça 
desculpas aos 
professores”

Escritor, jor-
nalista e mem-
bro das Acade-
mias Brasileira 
e Paulista de 
Letras, Ignácio 
de Loyola Bran-
dão participa de palestras literárias em 
escolas de todo País, há décadas. Com 
esta vasta experiência, ele deu uma aula 
ao Ministro da Educação, Milton Ribeiro. 
Desde que tomou posse em 20 de ju-
lho, Ribeiro manifestou desprezo pelos 
professores, homofobia, machismo e 
insuflou o uso de métodos violentos 
contra crianças e adolescentes. O site da 
APEOESP reproduz a crônica “Ministro, 
peça desculpas aos professores”, de 
Ignácio de Loyola Brandão.

Espera a Primavera
Composta durante o 

isolamento social, “Espera 
a Primavera” é um convite 
à esperança, ao amor e 
ao encontro, tão abalados 

pelo cenário político e pela pandemia. 
Nando Reis gravou a música, já disponível 
nas plataformas digitais, com a participação 
remota de outros artistas.

O que nos 
inspira é eterno

Símbolo dos movimen-
tos progressistas, Mafalda 
ficou órfã. Seu criador, o 
artista Joaquín Salvador 
Lavado, o Quino, faleceu 
no dia 30 de setembro. Sua mais famosa 
criação, a garota inteligente e inconfor-
mada com as notícias, colaborou para a 
formação política de muitas gerações.

Ativismo brasileiro 
conquista Londres

A temporada em 
Londres da Coletiva 
Ocupação com o es-
petáculo “Quando 
Quebra Queima” le-
vou a diretora Mar-

tha Kiss Perrone à indicação ao Prêmio 
“The Stage Debut”. A peça sobre a ocu-
pação das escolas estaduais paulistas, 
entre 2015 e 2016, já havia recebido 
cinco estrelas em sua turnê londrina. 

ReFuturo
A 10ª edição da Virada Sustentávelo 

ocorre em modelo híbrido: físico e virtu-
al. A intensa programação gratuita leva 
intervenções artísticas para várias regi-
ões da cidade, até o dia 18 de outubro, 
e também lives nas redes sociais. Confira 
www.viradasustentavel.org.br

Raça e diversidade
 A nova temporada do programa Entre-

vista, no Canal Futura, vai debater desigual-
dade racial e violências contra a população 
negra sob um novo prisma: a branquitude e 
a responsabilidade da população branca na 
manutenção do racismo no Brasil. A série 
“Entrevista - Branquitude” estreia no dia 05 
de outubro, às 20h45 e estará disponível 
também no Futura Play.

A aproximação do Dia Nacional 
da Leitura, celebrado em 12 de 
outubro, coincide com vários 
lançamentos. Da Editora Boitempo, 
“Dentro da Noite Feroz: o fascismo 
no Brasil” aborda as características 
fascistas de Bolsonaro e seus 
apoiadores  O livro do antropólogo 
Luiz Eduardo Soares foi incluído 
em um dossiê produzido pelo 
Ministério da Justiça contra 
funcionários públicos antifascistas. 

Pela All Print, a jornalista Juliana 
Valentim lança o romance juvenil 
“O Abrigo de Kulê”, que fala da 
escravidão, através de uma história 
de solidariedade, luta e amor.


