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Reportagens 
premiadas 
sobre episódios 
que estão nas 
manchetes dos 
principais jornais 
chegam às 
livrarias. Lançado 
pela Geração 
Editorial, "Em 
terreno minado", 
do jornalista 
Humberto Trezzi, 

Copa Carlos Ramiro
A CUT-São Paulo realiza em parceria 

com o Sesi a I Copa de Futsal Profº 
Carlos Ramiro, em comemoração aos 
seus 30 anos de aniversário. A compe-
tição, que marca os 30 anos da Central, 
é uma homenagem ao ex-presidente 
da APEOESP, professor Carlão, falecido 
em 2013. As inscrições vão até o dia 
14 de fevereiro e são reservadas aos 
associados a sindicatos filiados à CUT.

Sugestão de aula nº 44
Há 30 anos, a Campanha Diretas Já 

levou milhares de brasileiros às ruas em 
defesa da emenda constitucional do 
deputado Dante de Oliveira, que esta-
belecia eleições diretas para presidente 
da República. A Praça da Sé, o Vale do 
Anhangabaú e a Candelária, no centro 
do Rio, foram cenários de comícios gi-
gantescos. Faltaram 22 votos para que 
a emenda fosse aprovada, mas o Brasil 
já havia realizado o maior movimento 
popular de sua história.

Conae é adiada

A etapa nacional da Conae foi 
adiada para novembro. A Conferência 
é aguardada por entidades da socieda-
de civil de todo o País para debater o 
Plano Nacional de Educação. O evento 
deve acontecer entre os dias 19 e 23 
de novembro.

Educação & Direitos 
Humanos

A Ação Educativa e a Wikimedia 
Foundation realizam o Encontro Acesso 
a Conhecimento, Educação e Direitos 
Humanos nos dias 08 e 09 de fevereiro 
na sede da Ação Educativa, no centro 
da capital. O Encontro gratuito vai reu-
nir especialistas e membros da comu-
nidade escolar interessados no tema. 
Mais informações: (11) 3151 2333.

revela os bastidores de reportagens sobre rebeliões, 
conflitos e catástrofes na Angola, Colômbia, Haiti e outras 
áreas de risco. "Amazônia Pública" é o primeiro livro-
reportagem da Agência Pública. Produzido por uma equipe 
de 14 jornalistas, o livro mostra como os investimentos na 
região amazônica têm afetado a vida dos moradores.

50 anos do golpe
A produtora e atriz Janaína Sant'Ana 

escreveu o  espetáculo "Dos anos dou-
rados aos anos de chumbo", um mu-
sical sobre a história recente do País. 
O espetáculo, que estreou no SESC 
em dezembro, pode ser apresentado 
em escolas, clubes e outros espaços 
recreativos. Entre em contato com a 
produção através do site http://sites.
google.com/site/ciadonaconceicao/

O Projeto Guri está com inscrições 
abertas para cursos gratuitos de mú-
sicas para crianças e jovens de 6 a 18 
anos. São mais de 20 cursos oferecidos 
em 300 endereços espalhados pela 
capital, interior e litoral. Mais informa-
ções: www.projetoguri.org.br


