
8H30MIN ÀS 12HORAS EDUCAÇÃO, TRABALHO E SINDICALISMO:
DESAFIOS E TAREFAS

Paulo Alves de Lima Filho 
Graduado e pós-graduado em Economia pela Universidade Amizade dos Povos Patrice
Lumumba Moscou/Rússia. Doutorado pela PUC-SP e Pós-doutorado pela Unesp Marília.
Coordenador do IBEC.

13H30MIN ÀS 17HORAS GRUPOS DE TRABALHO

PEÇA DE TEATRO "A ARCA" - GRUPO "CLUBE DOS COMPARSAS"
 
SINOPSE: Dois personagens alegóricos à espera da mensagem que os fará descer da Arca e encontrar o tão esperado mundo lá fora.
Um debate, que escancara visões de mundo antagônicas e atuais, é conduzido por essas duas alegorias/personagens, estabelecendo as
premissas para a construção do mundo, da sociedade e das frágeis relações humanas. Um jogo de caça, sempre intermediado por uma
“voz divina” estéril e, não menos, impotente. Um jantar, onde sua digestão pode revelar um sacrifício, não menos irônico.

 

ENCERRAMENTO: ATIVIDADE CULTURAL 

Educação, Trabalho e Sindicalismo em Tempos de Avanço da Extrema Direita

3° encontro da coordenação plena

Magda Medeiros Furtado 
Doutorado em Teoria Literária. Professora Titular de Português e Literaturas no Colégio
Pedro II - Sindiscope-RJ. Faz parte da Coordenação Nacional do SINASEFE

Tema 1: Criminalização das atividades sindicais: construindo caminhos para o
fortalecimento do sindicato na base.
 
Tema 2: Como nosso sindicato pode fortalecer, atuar e ser propositivo diante dos
ataque aos trabalhadores.
 

PROGRAMAÇÃO

14 DE SETEMBRO
IFSP - câmpus são paulo (prédio do bosque)

ABERTURA: CONFRATERNIZAÇÃO NO RESTAURANTE AL JANIAH
SEXTA-FEIRA - 13 DE SETEMBRO | 19 HORAS | R. RUI BARBOSA, 269 - BELA VISTA
 
O Al Janiah é um restaurante palestino que é referência na luta democrática na capital paulista. Construído por refugiados da Guerra
na Síria e por militantes do Movimento Palestina Para Todos (MOP@T), o bar e restaurante foi alvo de intolerância na noite do último
sábado, 31 de agosto. Um grupo fascista jogou bombas no estabelecimento, no momento em que ocorria a apresentação de músicos
brasileiros e sul-africanos. Em solidariedade, a abertura do nosso evento será realizada neste espaço. Viva a luta do povo palestino!

 


