
790
20/09/2021

Escola Prof°João Felício
A  E s c o l a 

Municipal de 
Ensino Fun-
damental Jar-
dim Damas-
ceno I, locali-
zada na zona 
norte, poderá 
s e  c h a m a r 

EMEF Professor  João Felicio, em 
homenagem ao ex-presidente 
da APEOESP, falecido em 19 de 
março de 2020. O projeto de lei 
para nomeação da escola está em 
trâmite na Câmara Municipal de 
São Paulo. O professor João Antô-
nio Felicio foi também presidente 
nacional da CUT e da CSI, a Con-
federação Sindical Internacional.

Folha na Sala
O mais recente episódio do podcast Folha na Sala 

debate um personagem, que é alvo de reflexão his-
tórica no Magistério: o professor herói. Especialistas 
analisam como a figura do herói deposita sobre o 
professor toda a responsabilidade pelo sucesso do 
aluno e omite questões essenciais, como as condi-
ções de trabalho da categoria. O Folha na Sala pode ser acessado no 
site do jornal ou no Spotify.

Vila Itororó estreia no circuito cultural
O Centro Cultural Vila Itororó estreou no úl-

timo dia 10, como o mais novo espaço de arte e 
lazer de São Paulo. Instalada em um conjunto 
residencial da década de 20, já tombado como 
patrimônio histórico, a Vila Itororó tem cinema 
ao ar livre, iluminação cênica, espetáculos de 

teatro e música e ocupações artísticas. O endereço é Rua Maestro 
Cardim, 60, Bela Vista.

Ensino de Física
Termina no próximo dia 26 o 

prazo para  inscrições no Progra-
ma Nacional de Mestrado Profis-
sional em Ensino de Física.  São 
606 vagas oferecidas a professo-
res das disciplinas de Física e/ou 
Ciências. Inscrições na Sociedade 
Brasileira de Física: http://www1.
fisica.org.br

O Amor que Move o Mundo
A obra do poeta Italiano Dante Alighieri é 

celebrada no mundo inteiro, 700 anos após sua 
morte, em 14 de setembro de 1321. No Brasil, o 
podcast Filosofia como Arte de Viver dedica 
um especial para o autor da Divina Comédia. 
Destaque ainda para o Instituto Italiano de 

Cultura, que promove o concurso cultural “O Amor que Move o Mun-
do”, inspirado nos últimos versos da obra prima de Dante. Veja no site  
https://danteopoeta.art.br/

Denúncia no 
Dia da Democracia 

No Dia Interna-
cional da Democra-
cia, 15 de setembro, 
a ONG Human Ri-
ghts Watch divul-
gou relatório que 
denuncia as ameaças de Bolsona-
ro contra os pilares da democra-
cia. As intimidações ao Supremo 
Tribunal Federal, à imprensa e os 
agressivos discursos de Bolsonaro 
tornaram-se rotineiros no Brasil, 
aponta o relatório.

O centenário de D. Paulo Evaristo foi celebrado no último 
dia 14, com retrospectivas do legado da maior liderança 
espiritual e de resistência política que o País já teve. “Dom 
Paulo: Um Homem Amado e Perseguido”, da Editora 
Expressão Popular, e “O Cardeal da Resistência - As Muitas 
Vidas de D. Paulo Evaristo Arns”, do Instituto Vladimir Herzog, 
são suas biografias referenciais. Destaque ainda para o pré-
lançamento de “Anos de Chumbo”, o primeiro livro de contos 
de Chico Buarque.


