Nº 303
A Editora
Objetiva acaba
de lançar o livro
“Segredo de
Estado – o
Desaparecimento
de Rubens
Paiva”, do jornalista e escritor
Jason Tércio. O livro conta a
história do ex-deputado do
PTB sequestrado dentro de
sua própria casa, em 1971,
por agentes da repressão.
Assim como outras vítimas da
ditadura, Rubens Paiva
‘desapareceu’ nos porões do
Regime Militar. Confira!

60% de desconto
Associados
à APEOESP
têm 60% de
desconto no
ingresso para
a comédia “Obsessão - Um Espírito me
Persegue”, que estreou no Teatro Santo Agostinho. O texto conta a história
de dois personagens em suas diversas
reencarnações. Sessões aos sábados e
domingos, às 16h00. O Teatro fica na
Rua Apeninos, 118, na Liberdade. Mais
informações no blog do espetáculo:
www.obsessao-elizeu.blogspot.com.

Sarau dos Mestres
A subsede da APEOESP em Santo
Amaro realiza no dia 09 de abril o Sarau dos Mestres, um encontro de poesia com o tema “Construindo uma
Nova Liberdade”. O Sarau será realizado a partir das 19h00, na Rua
Cerqueira César, 480, em Santo Amaro.
Informações: (11) 5681 4826.
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Memória
“Não tens epitáfio, pois és bandeira” é o título da exposição em memória aos 40 anos do desaprecimento do
ex-deputado Rubens Paiva, uma das
vítimas da ditadura militar. Estão
expostas cerca de 200 fotografias e
diversos documentos sobre a vida, prisão e desaparecimento do pai do
escritor Marcelo Rubens Paiva. A exposição está em cartaz no Memorial
da Resistência de São Paulo, instalado
na Estação Pinacoteca, no Largo General Osório, 66, no centro da capital.

Ciclo de Conferências
A APEOESP
acaba de finalizar
a programação
do seu Ciclo de
Conferências dos
Aposentados. A
primeira palestra
será no dia 28 de
abril. No dia 21
de julho, a Secretaria de Assuntos
dos Aposentados
realiza uma Mostra de Corais. Confira:
28 de abril - Sexualidade, conjugalidade,
viuvez e novos relacionamentos da pessoa
idosa •Psicólogo Oswaldo Martins
Rodrigues Júnior
26 de maio - Hábitos de vida e de
alimentação na prevenção de doenças
na terceira idade • a confirmar
25 de agosto - Conselhos Municipais
• Profª Maria Alice Nelli Machado
22 de setembro - Imagem e
autoestima na terceira idade
• Psicóloga Sueli Nascimento
27 de outubro - Cultura e lazer:
Resgate da Cidadania
• Psicóloga Vaneri de Oliveira
24 de novembro - Atitudes e
preconceitos em relação à velhice
• Especialista em Gerontologia,
Maria Cristina Dal Rio

História - O Centro de Documentação e Memória da Unesp realiza no
próximo dia 30 um debate sobre a obra
do historiador Florestan Fernandes. O
debate vai abordar a produção intelectual de Florestan, entre 1969 e 1983,
que foi o tema da pesquisa da professora Lidiane Soares Rodrigues. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas
através do telefone (11) 3105 9903. O
Centro de Documentação da Unesp fica
na Praça da Sé, 108. Participe!
Jornalismo - O jornalista Gilberto Lorenzon elaborou uma oficina com
o tema “Professores: Como lidar com
a imprensa - em tempos de guerra e
paz”. A oficina é voltada para grupos
de, no mínimo, 30 professores interessados em debater as reportagens sobre Educação e as melhores formas de
relacionamento com a imprensa. Informações: (11) 3926 5580.
Matemática - Estão abertas as inscrições para os cursos do Programa
Matemática é D+ Online. São quatro
cursos desenvolvidos, especialmente, para
professores dos primeiros anos do
Ensino Fundamental: campo aditivo,
conhecimentos geométricos, campo
multiplicativo e conhecimentos espaciais.
Informações e inscrições: www.ne.org.br.

Exposição
A fotógrafa
Rosa Gauditano
inaugurou no último sábado a
exposição “A Cara e a Coragem dos
Índios do Brasil”. Em cartaz na Caixa
Cultural de São Paulo, a exposição reúne 60 fotos de 34 etnias indígenas
brasileiras. Confira na Praça da Sé, 111,
de terça a domingo.

