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Recém-lançado, “Imprensa e APEOESP:
a greve dos professores do Estado de
São Paulo de 2015” (Apparte Editora) é
resultado da dissertação de mestrado
de Luis Tavares da Silva Sobrinho. O
livro resgata um episódio recente do
combativo movimento dos professores,
que amplificou para toda a sociedade
problemas como
a precarização
da Educação
Pública. Destaque ainda para “Marrom
e Amarelo”, de Paulo Scott, que está
concorrendo ao The International
Booker Prize. O livro da Companhia
das Letras retrata o Brasil distópico,
desgovernado e racista. Scott é o
segundo escritor brasileiro indicado ao
prestigioso prêmio literário inglês.

Amávamos tanto a revolução
A história de um professor
preso durante a ditadura é tema
do espetáculo “E nós que amávamos tanto a revolução”, que
fica em cartaz apenas até o próximo dia 24 no Teatro de Arena
Eugênio Kusnet. Os ingressos
custam R$ 15,00 para professores
que apresentarem holerite ou a
carteirinha de associado à APEOESP na bilheteria.
O Teatro fica na Rua Teodoro Baima, 94, próximo à
sede do Sindicato.

O legado de Lygia
O site da Companhia das Letras,
editora de Lygia Fagundes Telles,
reúne reportagens, ensaios, podcasts e até música sobre a vida e
a obra da escritora, que faleceu no
último dia 03, deixando personagens inesquecíveis e um gigantesco legado para a literatura brasileira. Membro das
Academias Paulista e Brasileira de Letras, a criadora
de “Ciranda de Pedra” e “Antes do Baile Verde” foi
condecorada pelo governo francês, conquistou o
Prêmio Camões e vários prêmios APCA e Jabuti.

Veto à Cultura

A Lei Paulo Gustavo, que iria
socorrer o setor cultural, foi vetada por Bolsonaro no último dia
05. Aprovada pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado, a lei
poderia destravar R$ 3,86 bilhões
do Fundo Nacional da Cultura e
do Fundo Setorial do Audiovisual,
essenciais para recuperar empregos e fomentar a produção
cultural. Há intensa mobilização
para derrubar o veto no Congresso Nacional.

Feira Afro
No dia 16 de abril,
será realizada a 2ª edição da Ilé-Ifè, a Feira
Afro do Museu do Futebol. Af roempreendedores, artesãos e artistas participam do evento,
que acontecerá das 10h às 18h, na Praça Charles
Miller, no Pacaembu.

Seleção de bolsistas
A Universidade São Judas abriu processo para
seleção de bolsistas para seu programa de pós-graduação. Associados à APEOESP e seus dependentes
podem participar, informando o código B2B8 no ato
da inscrição, através do link: pos.usjt.br/empresas.

Estudantes do Ensino Médio podem participar
da 11ª edição do Concurso Curta Ecofalante, cujas
inscrições foram prorrogadas até o dia 15 de abril.
Os filmes devem abordar temas relacionados aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Mais informações no site http://
ecofalante.org.br/competicao/curta

