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7S no Vale do 
Anhangabaú

A APEOESP 
estará nas ruas 
neste 07 de se-
tembro, ao lado 
de entidades 
da sociedade 
civil engajadas 

na luta pela democracia e pelos 
direitos humanos. A caminho das 
comemorações pelos 200 anos da 
sua Independência, que serão ce-
lebrados em 2022, o Brasil ainda 
enfrenta a exclusão e a miséria de 
grande parte de sua população.

Olimpíada de 
Matemática

Estão abertas as inscrições 
para a 3ª edição da OBMEP, a 
Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica das Escolas Públicas Nível A, 
que é voltada para alunos de 4º e 
5º anos do Ensino Fundamental. 
As inscrições devem ser feitas 
pelas Secretarias de Educação. 
Confira o regulamento completo 
em https://www.obmep.org.br/.

Paulo Freire é 100!

 Celebrado no próximo dia 
18, o centenário de Paulo Freire é 
tema de um especial multimídia 
do Instituto Claro, que dispo-
nibilizou em seu site podcasts, 
reportagem, vídeo e planos de 
aula, em homenagem à traje-
tória do patrono da educação 
brasileira. Acesse www.institu-
toclaro.org.br

 Detentor de, pelo menos, 41 
títulos de Doutor Honoris Causa, 
em universidades como Oxford, 
Cambridge e Harvard, Paulo Frei-
re também é tema da Jornada 
2021 do MST, que destaca o lega-
do do educador pernambucano 
em seis documentários. Veja em 
https://mst.org.br

Setembro Amarelo
 Mês de prevenção ao suicídio, Setem-

bro ganhou a cor amarela em 2003, ano 
em que a Organização Mundial de Saúde 
criou o Dia de Prevenção do Suicídio, 10 de 
setembro. O amarelo é a cor da Campanha 
Bem Me Quer, Bem Me Quero, da Associa-

ção Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afe-
tivos, para conscientizar a população sobre distúrbios como depressão 
e ansiedade. Mais informações no site bemmequerbemmequero.com.

 O Centro de Valorização da Vida também é uma referência no 
tema e oferece auxílio emocional, 24 horas, através do telefone 188, 
e-mail, chat ou ainda pessoalmente. Os canais e endereços estão dis-
poníveis no site www.cvv.org.br.

Centenário do 
Modernismo

A cidade de São Pau-
lo vai realizar o Festi-
val “Modernismo 22 + 
100”, a partir do pró-
ximo mês de dezem-
bro, para comemorar 
o centenário da Semana 
Modernista. A programa-
ção revela a força da periferia na 
propagação do movimento que 
revolucionou a arte em 1922. Entre 
os destaques da celebração, que 
vai até setembro de 2022, estão o 
Quilombo das Artes e o Festival de 
Música Antropofágica, no Vale do 
Anhangabaú.

Autor do premiado “A Radiografia do 
Golpe”, o sociólogo Jessé de Souza lança 
“Como o racismo criou o Brasil”, livro que 
aborda a identidade profundamente 
racista da sociedade, que normalizou o 
genocídio, a escravidão e uma abissal 
desigualdade social  Destaque ainda 
para “Martinho Conta Cartola” e 
“Martinho Conta Noel”, biografias dos 
músicos Agenor de Oliveira, o Cartola, e 
Noel Rosa, que o compositor e escritor 
Martinho da Vila escreveu para as 
crianças, pela Editora Lazuli.


