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A jornalista Ana Paula Araújo acaba de
lançar “Abuso - A Cultura do Estupro no
Brasil”, pela Globo Livros. Resultado de
quatro anos de pesquisas, a obra mostra
como as vítimas de violência sexual ainda
são julgadas. ‘O Ickabog’, conto de fadas
escrito por J. K. Rowling, tem lançamento
mundial no dia 10 de novembro. A edição
nacional da Rocco traz desenhos de leitores
brasileiros, selecionados pela criadora
de Harry Potter. Confira estes e outros
lançamentos na Festa Virtual do Livro da
USP, entre os dias 09 e 15 de novembro.

Formação

A carreira docente

Estrangeiros - A
Cátedra UNESCO
do Memorial da
América Latina
está realizando
um curso gratuito
para professores de estudantes em situação de refúgio. O curso pode ser conferido no Canal do Youtube do Memorial:
memorialdaamericalatinasp

O Brasil é o país onde os professores
têm menor prestígio social e a profissão
é desrespeitada e mal paga, segundo um
estudo realizado pela Varkey Foundation. A organização educacional avaliou
a percepção da população de 35 países
sobre a carreira. Veja reportagem completa no site da APEOESP.

Primeira Infância
- A Santillana e a
Editora Moderna estão com inscrições
abertas para a 1ª
Jornada Digital da
Educação Infantil,
que destaca a importância da escola
na primeira infância e a retomada pós-pandemia. Formulário de inscrição no
link https://sites.google.com/view/
jornada-educacao-infantil/home

Um juiz e um promotor uniram-se ao
advogado de defesa do
empresário André de
Camargo Aranha, acusado de estupro em Florianópolis, para
constranger e humilhar a vítima. A audiência de repercussão internacional inocentou o réu, com a espantosa sentença
de “estupro culposo”. Representante de
uma categoria majoritariamente feminina, a APEOESP repudia esta aberração.

Repúdio

A Faculdade Cultura Inglesa está lançando três cursos gratuitos focados na preparação para a prova do Exame Nacional do
Ensino Médio. Os vestibulandos podem se inscrever em Língua
Inglesa, Língua Portuguesa e Preparatório ENEM: Literatura.
Mais informações no site http://lp.faculdadeculturainglesa.
com.br/prepsenem

Igualdade de gênero
Estão abertas as inscrições
para o Edital
Igualdade de
Gênero na Educação Básica. Os planos de aula e projetosinterdisciplinares mais criativos serão
reconhecidos pelo Fundo Malala. Regulamento e inscrições no site http://generoeeducacao.org.br/edital-igualdade-de-genero-na-educacao-basica/

40 anos do Maluquinho
A escola que vencer o Concurso Cultural Menino Maluquinho terá o trabalho
editado pela equipe
do cartunista Ziraldo.
O concurso da Editora Melhoramentos,
para comemorar os 40 anos do Maluquinho, é dirigido aos alunos do 1º
ao 5º ano. O regulamento e a ficha de
inscrição estão no site bit.ly/concursomeninomaluquinho

Perseguição
aos artistas
Em meio à pandemia, a Câmara dos
Deputados colocou como urgência a votação de um projeto de 1997 que pode
prejudicar compositores e intérpretes. O
PL 3968/97 pede a suspensão da cobrança de direitos autorais, que afeta ainda
mais o meio musical, profundamente
impactado pela pandemia.

Livros para Todos
A Editora Expressão Popular lançou três ações: livros na cesta básica,
bibliotecas populares e mochila do
militante. Saiba como participar, através do e-mail solidariedade@expressaopopular.com.br

