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Lançamento da Editora 
Boitempo, "Olga 
Benário Prestes - Uma 
Comunista nos Arquivos 
da Gestapo" é uma 
narrativa biográfica 
da historiadora Anita 
Leocádia, que conta o 
próprio nascimento e 
a luta e morte da sua 
mãe, Olga, a partir 
de documentos raros 
obtidos nos arquivos dos 
campos de concentração 
nazistas. Destaque ainda 
para o jornalista Matheus 
Leitão, que lança pela 
Editora Intrínseca "Em 
nome dos pais", livro-
reportagem que retrata 
os anos de chumbo 
através da história 
de seus pais, também 
jornalistas, presos e 
torturados durante a 
ditadura militar.

Coral da APEOESP: 
1° lugar

O Coral Cravos e Rosas, da subsede 
da APEOESP na Baixada Santista, con-
quistou mais uma vez o primeiro lugar 
no 20° Evento da Feliz Idade do Mer-
cosul, realizado em Camboriú, Santa 
Catarina. O tema desta edição foi 100 
Anos de Samba. No mesmo evento, a 
professora Sonia Maria Maciel, diretora 
da APEOESP e coordenadora do Coral 
ficou em 1° lugar no Desfile de Fantasias 
apresentando-se como Rainha do Mar.

Semana da Ação 
Mundial

Todos os materiais da Semana de 
Ação Mundial 2017, evento da Cam-
panha Global pela Educação, estão 
disponíveis para download no site  
www.semanadeacaomundial.org, as-
sim como o manual de atividades. Este 
ano, a mobilização da Semana, que co-
meçou no dia 04 de junho, é "Pelo Plano 
Nacional de Educação. Rumo aos obje-
tivos de desenvolvimento sustentável". 

Desconto 
Professores da rede pública terão 

20% de desconto na matrícula para o 
curso de lato sensu “Fundamentos da 
Cultura e das Artes”, promovido pelo 
Instituto de Artes da Unesp. As inscrições 
para o processo seletivo vão até o dia 08 
de junho. Mais informações, através dos 
telefones: (11) 3393 8621 / 8619.

Denúncia à ONU
O presidente Temer foi denunciado 

à ONU pelo uso das Forças Armadas na 
repressão aos protestos realizados pelos 
trabalhadores em Brasília e a chacina de 
agricultores no Sul do Pará, no último dia 
24. Assinada por sindicatos, parlamen-
tares e artistas, a carta-denúncia pede 
que a ONU envie observadores para 
averiguar as graves violações aos direitos 
humanos que têm ocorrido no País.

Mês do Orgulho LGBT
Começou em 17 de 

maio, Dia Internacional 
Contra a Homofobia, a 
programação oficial do 
Mês do Orgulho LGBT. Para levar a 
temática às escolas, a APEOESP lança 
nos próximos dias a edição 2017 do 
seu Boletim LGBT. Acompanhe aqui 
outros eventos:
11 de junho - Projeto em Memória no 
Parque Vila do Rodeio, na Cidade Ti-
radentes. 
15 de Junho - 17ª Feira Cultural LGBT 
e 1ª Cãominhada da Diversidade, no 
Vale do Anhangabaú
16 Junho -  17ª edição do Prêmio Ci-
dadania em Respeito à Diversidade e 
Festa do Orgulho LGBT de São Paulo, 
na Academia Paulista de Letras, no 
Largo do Arouche
17 de junho - 1º Jogos da Diversidade 
de São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera
18 Junho - 21ª  Parada do Orgulho LGBT 
de São Paulo e Show de Encerramen-
to, da Avenida Paulista até o Vale do 
Anhangabaú

USP-Escola
Professores da rede pública têm 

prioridade na matrícula para o Encon-
tro USP-Escola, que acontecerá entre 
os dias 10 e 14 de julho. Serão pales-
tras e debates em diversas áreas; des-
taque para o I Seminário de Professores 
da Escola Pública, que será realizado 
durante o Encontro. Mais informações 
no site do Instituto de Física da USP: 
http://portal.if.usp.br/ifusp/


