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Chega às livrarias uma nova versão 
de "1889", best seller do jornalista 
Laurentino Gomes,   que conta 
os bastidores da Proclamação da 
República. O livro que vendeu 
mais de 300 mil cópias no ano 
passado ganhou uma nova edição 
da Globo Livros, especialmente  
para jovens estudantes. Já "A Luta 
Contra Canudos", da Editora Nemo, 
é uma versão em quadrinhos para 
a história do Povoado de Canudos, 
que foi destruído pelo Exército no 
final do século XIX.

Os pro-
f e s s o r e s 
de Ensino 
Médio as-
sociados à 
APEOESP 
têm até o 
dia 07 de maio para se inscrever no 
curso de "Nanotecnologia, Sociedade e 
Meio Ambiente", que será realizado na 
sede do Sindicato a partir do próximo 
dia 10. Com duração de 32 horas, o 
curso terá aulas aos sábados. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser feitas 
através do telefone (11) 3350 6022.

Sugestão de aula nº 54
Um campanha 

pede o fim das ho-
menagens a dita-
dores e agentes da 
repressão na nomeação das escolas do 
Brasil. O abaixo-assinado da Campanha 
"Apague o ditador da sua escola" está 
disponível na Plataforma avaaz.org. Em 
Salvador, uma escola estadual inaugurada 
com o nome de Emílio Garrastazu Médici, 
presidente da República em um dos perí-
odos mais sangrentos da ditadura militar, 
mudou de nome para Carlos Marighella, 
guerilheiro comunista que lutou contra 
a ditadura. Em São Paulo, há uma lei 
que permite a troca de nomes de ruas 
batizadas em homenagem a autoridades 
que tenham violado os direitos humanos.

APEOESP 
na Parada

A 18ª Parada LGBT foi 
antecipada para o dia 04 
de maio, devido ao calen-
dário da Copa do Mundo. 
Assim como nos anos ante-
riores, a APEOESP participa 
do evento, através do Co-
letivo Professor Fernando 
Schueler. O tema desta 
edição será "País vencedor é 
País sem Homolesbotrans-
fobia. CHEGA DE MORTES! 
E pela aprovação da lei de 
identidade de gênero".

Estão abertas até o dia 12 de maio 
as inscrições para os cursos de Mes-
trado e Doutorado da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Os primeiros 
classificados de cada curso terão bolsa 
integral. Destaque para as áreas de 
Educação, História da Cultura e Le-
tras. Mais informações e inscrições: 
www.mundomackenzie.com.br.

1º  de Maio
 A CUT-São Paulo realiza nesta 

terça-feira, 29 de abril, a cerimônia 
de premiação do 1º Concurso de 
Fotografia Prof. Carlos Ramiro. Estão 
concorrendo 124 fotos com o tema 
“Trabalho Decente”. O Concurso faz 
parte das comemorações dos 30 anos 
da CUT em São Paulo e da programa-
ção do Dia do Trabalhador, cujo tema 
é "Comunicação: o Desafio do Século".  
No dia 1º de Maio, 
o Ato Unificado 
das Centrais será 
no Vale do Anhan-
gabaú, das 10h00 
às 20h00, onde 
estarão reunidos  
artistas como Paula 
Fernandes, Michel 
Teló e outros..
 Também será no dia 1º, a VII 

Travessia Guarapiranga. Com o ob-
jetivo de despertar o debate sobre a 
preservação da represa, a competição 
aquática integra o Calendário Oficial 
de Eventos da Cidade de São Paulo. 
Acompanhe pelo site www.travessia 
guarapiranga.com.br

100 anos de Caymmi
Se estivesse vivo, 

Dorival Caymmi com-
pletaria 100 anos no 
dia 30 de abril. O 
compositor baiano que celebrou a 
cultura praieira do Brasil, deixou uma 
obra que, além do sol e mar, fala 
do amor e da delicadeza. "Canções 
Praieiras", considerado seu disco mais 
conceitual, foi lançado há 60 anos.


