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"1964 na Visão do Ministro 
do Trabalho de João 
Goulart" é o mais recente 
lançamento que marca os 
50 anos do Golpe Militar. 
Nomeado ministro em 
1963 por Jango, o ex-
deputado Almino Affonso 
é o autor da obra, que 
revela a farsa do golpe 
que, ironicamente, teria 
acontecido exatamente no 
Dia da Mentira, 1º de abril 
e não 31 de março, como 
se convencionou divulgar. 
O livro foi editado pela 
Fundap e Imprensa Oficial.

Dia do Jornalista

Alerta!
O nível do machismo no Brasil é 

alarmante, segundo duas pesquisas que 
abordam a violência contra a mulher, 
divulgadas pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. O Sistema de 
Indicadores de Proteção Social aborda 
a tolerância social à violência contra as 
mulheres. Já a pesquisa sobre o estupro 
é um estudo inédito que aborda até as 
consequências e tratamentos oferecidos 
pelo SUS às vítimas do estupro. Veja 
no site do Instituto: www.ipea.gov.br

Concurso Carlos Ramiro

Os internautas podem votar até 
o dia 14 de abril nas fotografias ins-
critas no 1º Concurso Profº Carlos 
Ramiro. As fotos escolhidas vão inte-
grar uma exposição itinerante sobre 
"Trabalho Decente", que a CUT-São 
Paulo inaugura no dia 29 de abril, 
na programação do Dia do Traba-
lhador. Escolha a sua favorita no site 
www.1demaiocutsaopaulo.com.br

 A CUT de São Paulo está realizan-
do, até o dia 17 de abril,  oficinas de 
comunicação em todas as regiões do 
Estado com o tema das comemorações 
de 1º de Maio, que é “Comunicação - 
O Desafio do Século”. As atividades são 
gratuitas. Programação e inscrições no 
site www.cutsp.org.br.

 "Shakespeare e as Séries de TV" 
é o tema da palestra gratuita que a 
Livraria da Vila e a Revista Brasileiros 
realizam no dia 09 de abril. O escritor 
Rodrigo Lacerda e o crítico Maurício 
Stycer vão debater o tema, a partir 
das 19h30, na Rua Fradique Coutinho, 
915, na Vila Madalena. Mais infor-
mações no site da Revista Brasileiros: 
www.brasileiros.com.br.

 A  Ação Educativa abre no dia 
10 de abril o curso Educação, Direitos 
Humanos e Tecnologias, com destaque 
para o direito à Educação. Mais infor-
mações: (11) 3151 2333.

Sugestão de aula nº 52
O professor Enoque Santos é um dos 

autores de um site que oferece apoio 
pedagógico gratuito para professores. 
Destaque para o projeto que dá suges-
tões para abordar a Copa do Mundo 
em cada disciplina do currículo oficial. 
Acesse http://www.dciencias.com.br.

A exemplo dos professores, que têm 
o Observatório da Violência da APEOESP, 
os jornalistas podem ganhar um Obser-
vatório da Violência Contra Comunica-
dores. A proposta, em destaque graças 
ao Dia do Jornalista, comemorado em 
07 de abril, está em debate desde que 
foi divulgado levantamento que aponta 
que, entre 2013 e 2014, houve 163 
agressões ou detenções envolvendo 
jornalistas que estavam trabalhando.

Curso -  "O Teatro na Educação e 
na Comunidade é o tema do Encontro 
que as Paulinas promovem no sábado, 
12 de abril. O curso será ministrado 
pelo jornalista Anderson Zotesso Ro-
drigues. Mais informações e inscrições: 
(11) 2125 3540.

Meia-entrada - A Cia. Arthur-
-Arnaldo está na 3ª temporada do "Coro 
dos Maus Alunos", desta vez no Teatro 
Leopoldo Fróes, localizado na Biblioteca 
Prestes Maia, em Santo Amaro. Espetácu-
los de sexta a domingo. O agendamento 
para grupos pode ser feito através do 
e-mail cia.arthur-arnaldo@uol.com.br

Teatro


