
" G e n o c í d i o 
educacional no Es-
tado de São Paulo" 
é o 5º livro do pro-
fessor Juvenal de 
Aguiar, diretor es-
tadual da APEOESP. O professor resgata 
as políticas equivocadas, o abandono 
e a desvalorização dos profissionais 
da Educação, a partir do governo de 
Paulo Maluf, passando pelos governo 
Quércia e Fleury, culminando com a 
decadência imposta pelos governos do 
PSDB. Disponível na Livraria Cultura, o 
livro pode ainda ser adquirido pelo site 
amazon e através do e-mail do profes-
sor: juvenalpenteadon@gmail.com

Exposição: Guignard
Está em car-

taz no Museu de 
Arte Moderna de 
São Paulo "Guig-
nard - A memó-
ria plástica do 
Brasil moderno", exposição que reúne 
desenhos e retratos do artista, conside-
rado um dos pintores mais valorizados 
do Modernismo. O Museu tem entrada 
pelo portão 3 do Parque do Ibirapuera. 
Aos domingos, a entrada é gratuita.

Congresso de Educação
Professores do Noroeste Paulista 

participam entre os dias 22 e 24 de 
julho do 3º Congresso Internacional de 
Educação, que será realizado em Vo-
tuporanga. Com o tema “Habilidades 
e Competências para a Educação”, o 
Congresso vai reunir nomes como o eco-
nomista Ricardo Paes de Barros e o so-
cíólogo Cesar Callegari. A programação 
completa está disponível no site http://
www.congressointereduca.com.br

Acaba de chegar às livrarias 
"Golpe de Estado", dos 
jornalistas Palmério Dória e 
Mylton Severiano. O livro-
reportagem produzido 
a partir de dezenas de 
entrevistas revela os atrasos 
que o golpe militar de 
1964 gerou ao País, como 
os problemas educacionais 
e a violência policial. A 
experiência como jornalista 
no período também levou 
Carlos Chagas a escrever um 
livro. "A ditadura militar e 
a longa noite dos generais: 
1970 - 1985" fala das 
dificuldades impostas pela 
censura a da perseguição 
aos opositores durante os 
últimos 15 anos do regime 
militar no Brasil.

Termina no dia 02 de agosto 
o período de inscrições para o Prêmio 
Educador Nota 10, que reconhece prá-
ticas educacionais e valoriza o trabalho 
de docentes de todo o Brasil.

O regulamento e a ficha de inscri-
ção estão disponíveis no site www.fvc.
org.br/educadornota10

Teatro
Casamento é...

A  E d i t o r a 
Melhoramentos, 
responsável pela 
publicação do 
Dicionário Mi-
chaelis, alterou 
o verbete casamento na sua versão 
digital. Antes definido como "união le-
gítima de homem e mulher", casamento 
é agora "ato solene de união entre duas 
pessoas; união de um casal". O Dicio-
nário Houaiss de Língua Portuguesa 
também adaptou sua versão digital à 
legalização da união entre pessoas do 
mesmo sexo. Matrimônio, por exem-
plo, é definido agora como "instituição 
social da união legalmente reconhecida 
entre um homem e uma mulher, ou 
entre duas pessoas do mesmo sexo, 
nos países em que há tal possibilidade.".

A Cia Suno está comemorando 17 
anos de atividade teatral com uma tem-
porada no Sesc Santos. São nove espe-
táculos que misturam circo e linguagem 
teatral e ainda uma oficina, que será 
realizada em agosto. Com direção do 
ator Domingos Montagner, o próximo 
espetáculo, "Despautérios", será apre-
sentado no dia 26 de julho. A unidade 
santista do Sesc fica na Rua Conselheiro 
Ribas, 136, no bairro Aparecida. Mais 
informações: (13) 3278 9800.

Nº 494 20/07/2015


