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APEOESP foram 
mais uma vez pre-
miados no Encon-
tro Internacional 
da Feliz Idade, que 
aconteceu em am-

biente virtual no último dia 06. O Coral Cravos & 
Rosas, formado por professoras da Baixada Santista, 
conquistou o primeiro lugar com uma releitura de 
‘Dançando na Chuva’, o   clássico eternizado por 
Gene Kelly. Os Rouxinóis da APEOESP também obti-
veram o primeiro lugar em outro grupo, executando 
“Cantos do Brasil 2”.

O legado dos ícones
O Brasil perdeu 

na última semana 
dois atores icônicos. 
Paulo José faleceu 
em 11 de agosto, de 
pneumonia. No dia 
seguinte,  Tarcísio Meira foi vítima de covid-19. Eles 
deixaram uma galeria de personagens inesque-
cíveis: Macunaíma branco, Shazam e Policarpo 
Quaresma foram algumas das ‘vidas’ de Paulo José. 
Tarcísio foi irmão coragem, o Duque Vlad, galã e o 
apaixonado par de Glória Menezes.

Memória histórica
Por um dia, avenidas de São Paulo batizadas com 

o nome de homens com histórico racista homena-
gearam mulheres negras. Inspirados pela fogueira 
na estátua de Borba Gato, alunos da Faculdade de 
Direito da USP trocaram placas, no último dia 11, em 
uma ação para debater a construção da memória 
histórica. A Avenida Doutor Arnaldo, por exemplo, 
recebeu a placa de Jaqueline Goes de Jesus, a bio-
médica que sequenciou o coronavírus.

Desconto para professores
A Revista Arte!Brasileiros está com incrições aber-

tas para um programa de extensão sobre o moder-
nismo cultural paulistano. O curso ministrado pelo 
museólogo Tadeu Chiarelli tem 50% de desconto 
para professores e começa no dia 18 de agosto. Inscri-
ções: https://artebrasileiros.com.br/modernismo/

Ciências, Literatura & Cinema
Realizado em parceria entre grupos de estudo da 

USP e da UFRJ, o projeto coordenado pelo professor 
Francisco Rômulo Ferreira vai abordar conceitos de 
normal e patológico, vida e morte no mundo contem-
porâneo. As palestras são elaboradas a partir de filmes 
e obras de grandes pensadores. Inscrições através do 
link https://forms.gle/e3C6CmrjtVC5YoG5A

Filmes que Ensinam
O 1º Festival de Fil-

mes que Ensinam: 
História Política da Ta-
manduá Edu estreia 
no dia 17 de agosto, 

com filmes que contam a história da democracia 
e estão vinculados às  habilidades que integram a 
Base Nacional Comum Curricular. Os filmes estarão 
disponíveis até o dia 24 na plataforma de streaming 
educativo do Grupo Curta!: https://tamandua.tv.br/
escolas/Novidades/

Referência no combate à miséria e à 
discriminação, Padre Júlio Lancelotti lança 
“Tinha uma Pedra no Meio do Caminho”, 
pela Editora Matrioska. O livro retrata os 
obstáculos enfrentados pelas crianças com 
HIV, moradores de rua e outros assistidos 
por Júlio Lancelotti. Destaque ainda 
para o segundo livro de Maria da Guarda 
Rocha, “Travessia da Fé”, que tem venda 
revertida para ajudar os idosos. Conhecida 
como Rochinha, a autora é Presidente da 
Associação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas da Saúde e já lançou “Dona 
Rochinha - Confesso que vivi e sobrevivi”.
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