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O escritor e acadêmico João 
Ubaldo Ribeiro, falecido 
no último dia 18, deixou 
um romance inacabado e 
livros que revolucionaram a 
literatura no País, como “Viva 
o Povo Brasileiro”, “Sargento 
Getúlio” e “O Sorriso do 
Lagarto”. Suas obras foram 
adaptadas para o teatro, 
o cinema e a TV. O escritor 
baiano foi também roteirista 
dos filmes “Tieta do Agreste” 
e “Deus é Brasileiro”.

Luto
  Um dos 

maiores nomes 
da cultura bra-
sileira no sécu-
lo XX, Ariano 
Suassuna faleceu no dia 23 de julho. 
O poeta e dramaturgo paraibano foi 
o primeiro grande autor teatral que 
uniu a cultura erudita e popular no 
Brasil, em obras como “O Auto da 
Compadecida” e “O Santo e a Porca”. 
Militante das causas populares, Ariano 
foi o terceiro membro da Academia 
Brasileira de Letras a morrer em julho. 
O poeta Ivan Junqueira faleceu no dia 
03 e o escritor João Ubaldo, no dia 18.
  Faleceu no 

dia 19 de julho em 
Campinas o educa-
dor e escritor Rubem 
Alves. Também teó-
logo e psicanalista, o 
professor mineiro era um dos intelectuais 
mais respeitos do País, com aproxima-
damente 160 obras em diversas áreas, 
principalmente na Educação, que era a 
sua grande paixão. O seu acervo está 
exposto no Clube do Saber do Instituto 
Rubem Alves: www.rubemalves.com.br

 O Laboratório de Escrita Criativa 
do Espaço Cult iniciou um novo curso, 
ministrado pela filósofa Márcia Tiburi e 
pelo escritor Evandro Affonso Ferreira. 
Confira esta e outras atividades no site 
da Revista Cult: http://espacorevista 
cult.com.br.

 “Qual o caminho para a recons-
trução de nós mesmos?” é a pergunta-
-tema da IV Olimpíada de Filosofia do 
Estado de São Paulo, que já está sendo 
realizada em diversas escolas. O evento 
de encerramento será no dia 27 de 
setembro. Inscrições e regulamento 
no site http://olimpiadadefilosofiasp.
wordpress.com/

Mulheres & Magistério
A professora Irini Cristina Monteiro 

de Brito está pesquisando os fatores 
que envolvem a predominância de 
mulheres no Magistério. As professo-
ras que quiserem responder o ques-
tionário da pesquisa podem acessar o 
site https://pt.surveymonkey.com/s/
FQDX8Q8.

Sugestão de aula nº 67
Projetos de incentivo à leitura são 

o alvo do 2º Prêmio RBS de Educação 
- Para Entender o Mundo, cujas inscri-
ções foram prorrogadas até o dia 18 de 
agosto. Professores e estudantes podem 
cadastrar os seus trabalhos através do site 
www.premiorbsdeeducacao.com.br.

Revistas
 A edição de ju-

lho da Revista Carta 
na Escola destaca o 
centenário da Primeira 
Guerra Mundial na re-
portagem de capa. A 
APEOESP é colaboradora da publicação, 
que traz propostas de aula a partir das 
grandes pautas da imprensa.

  A Revista do 
Brasil traz em sua mais 
recente edição a luta 
dos Xavantes para re-
cuperar o seu territó-
rio. A APEOESP integra 
o Conselho de Direção 
da Revista, que pode ser retirada gra-
tuitamente pelos associados na sede e 
subsedes do Sindicato.

Festa Literária
A Festa Literária Inter-

nacional de Paraty, a Flip, 
começa nesta quarta-feira, 
30 de julho. O escritor e 
desenhista Millôr Fernan-
des será o homenageado 
desta 12ª edição, que tem aproxima-
damente 200 atividades programadas. 
Um dia antes da abertura, tem início a 
programação da Flipinha, eixo socioedu-
cativo da festa voltado especialmente ao 
público infantil. A programação, os lan-
çamentos e autores participantes podem 
ser conferidos no site www.flip.org.br


