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60% de desconto
Estreia nesta 

quarta-feira, 18 
de maio, no Tea-
tro Bibi Ferreira, o 
espetáculo Joana 
D’Arc. Professo-
res têm 60% de 
desconto para as-
sistir a montagem 
da Cia Teatro do 
Incêndio sobre a guerreira francesa, 
queimada pela Inquisição e, depois, 
cultuada como heroína e santa. Jo-
ana d’Arc tem sessões às quartas e 
quintas. O Teatro Bibi Ferreira fica na 
Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 931, 
na região central. Mais informações e 
agendamento para grupos através do 
telefone (11) 3105 3129 e site www.
teatrodoincendio.com.br 

O Arquivo Público do Estado de 
São Paulo disponibiliza em seu site 23 
títulos de jornais e revistas do movi-
mento negro brasileiro. São periódi-
cos publicados durante as primeiras 
décadas do século XX que destacam o 
combate ao preconceito e a luta pela 
afirmação social da população negra. 
Um dos títulos que agora pode ser 
consultado através da Internet é a Voz 
da Raça Negra, jornal da Frente Negra 
Brasileira, fundado em 1933. Leia em 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br

A Selo Negro Edições 
relançou na última semana 
o livro “Racismo, Sexismo 
e Desigualdade no Brasil” 
e a biografia do escritor 
Lima Barreto. Da Coleção 
Consciência em Debate, 
“Racismo” foi organizado 
pela feminista Sueli 
Carneiro. Já a biografia 
do autor de Triste Fim de 
Policarpo Quaresma integra 
a Coleção Retratos do Brasil 
Negro e foi escrita pelo 
pesquisador Luis Silva, o 
Cuti. Confira nas livrarias!

Educadores contra 
o crack

São gratuitas as inscrições para o 
Seminário “Educadores Contra o Cra-
ck” que a Revista Carta na Escola pro-
move no dia 25 de maio. O foco dos 
palestrantes, médicos e professores é 
o crack e seus efeitos devastadores. 
O seminário integra a Série Diálogos 
Capitais, que acontece na Fecap - 
Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado. Inscrições no site http://
www.dialogoscapitais.com.br/crack/
convite.html 

Cultura & Comunicação
Em convênio com a PUC, o Sepac, 

Serviço à Pastoral da Comunicação das 
Paulinas, promove a pós-graduação 
“Cultura e meios de comunicação: uma 
abordagem teórico-prática”. O curso é 
dividido em módulos de História e Teo-
rias e Políticas da Comunicação, que 
podem ser desenvolvidos em vídeo, 
rádio, internet, publicidade e teatro. 
Mais informações: (11) 2125 3540 ou 
através do site www.sepac.org.br

Educação de trânsito
A Companhia 

de Engenharia de 
Tráfego de São 
Paulo está com 
inscrições abertas 
para o 3º Prêmio CET de Educação de 
Trânsito, que incentiva a produção de 
trabalhos voltados para a segurança no 
trânsito. São 14 categorias e prêmios 
em dinheiro para os três primeiros lu-
gares em cada categoria. As inscrições 
devem ser realizadas exclusivamente 
através do site www.cetsp.com.br

Mobilização
A CNTE lançou durante a XII Sema-

na Nacional em Defesa e Promoção da 
Educação Pública a 24ª edição dos seus 
Cadernos de Educação, cujo tema é “O 
PNE na visão dos(as) Trabalhadores(as) 
em Educação”. Confira no site da Con-
federação: www.cnte.org.br

Revista grátis
A  A P E O E S P 

disponibiliza em 
sua sede exem-
plares da mais re-
cente edição da 
Revista do Brasil, 
que destaca em 
maio o setor su-
croalcooleiro e o 
Mapa da Injustiça 
Ambiental e Saúde no País. O Sindi-
cato integra o Conselho da Revista, 
que pode ser encontrada também nas 
bancas de jornais, por R$ 5,00.


