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Mix de biografia e estudo 
sobre o racismo no Brasil, 
"Na Minha Pele", de Lázaro Ramos, 
retrata a transformação de 
experiências de discriminação 
enfrentadas pelo ator 
em munição contra o 
preconceito. O livro é da 
Companhia das Letras. 
Já a Editora Novo Século 
lança "Dez passos 
para alcançar seus sonhos", 
livro que conta a história 
de Adriana, ex-faxineira, 
filha de migrantes, que se 
tornou juíza de Direito.

Semana do 
Orgulho LGBT

-  A APEOESP  
está lançado a oitava 
edição do seu Espe-
cial LGBT, publicação 
segmentada dedi-
cada à pluralidade 
sexual, com denún-
cias, sugestões de 

livros e uma mensagem em defesa das 
temáticas sobre gênero e identidade, 
essenciais no combate ao preconceito 
que provoca bullying, evasão escolar 
e segregação. Distribuída para as 93 
subsedes, a publicação também está 
disponível no site do Sindicato.

Parada - O Sindicato estará presen-
te na 21ª Parada, que acontece no dia 
18 de junho na Avenida Paulista, com o 
tema "Independente de nossas crenças, 
nenhuma religião é lei! Todas e todos 
por um Estado Laico". Misto de protesto 
e celebração, a Parada será comandada 
perla cantora Daniela Mercury, ícone na 
luta da comunidade LGBT.

A Cia dos 
Ícones reservou 
uma cota de ingressos para os associa-
dos à APEOESP em seus espetáculos 
em cartaz no Teatro Ruth Escobar. São 
duas peças inspiradas na obra de Gil 
Vicente, "A Barca" e "Inez - Gil Vicente 
por ele mesmo", e um infantil, "Salvan-
do a água, salvamos a terra". Reservas 
antecipadas devem ser solicitadas 
através do e-mail ciadosicones@cia-
dosicones.com.br ou do telefone: (11) 
3477 2411. O Teatro Ruth Escobar fica 
na Rua dos Ingleses, 209, na Bela Vista.

Escola Dieese
Com chamada de textos aberta para 

sua Revista, a Escola Dieese de Ciências do 
Trabalho também está recebendo inscri-
ções para uma série de cursos e oficinas. 
No caso dos cursos, são extensões, normal-
mente com três dias de duração, sobre mer-
cado e relações de trabalho, renda, saúde e 
outros temas. Mais informações através do 
site www.escola.dieese.org.br

Licenciaturas - A Universidade Me-
todista oferece inscrições gratuitas para 
a segunda licenciatura. Há opções em 
seis cursos: Ciências Biológicas, Ciências 
Sociais, Letras – Língua Estrangeira 
Espanhol, Letras – Língua Portuguesa, 
Matemática e Pedagogia. Mais infor-
mações: http://portal.metodista.br/

Filmes grátis
A Videocamp, plata-

forma que exibe filmes 
gratuitos, está com dois 
lançamentos. "Nunca 
me Sonharam", aclama-
do documentário sobre 
o Ensino Médio, e "Fonte 
da Juventude’, que aborda hábitos 
alimentares no Brasil. Assista em 
http://www.videocamp.com/pt 

Alerta Internacional
Relatores da ONU cobram explica-

ções do governo brasileiro para a morte 
de quase 30 ativistas de direitos huma-
nos no Brasil em 2016, alertando para 
o que chamaram de uma “crescente 
criminalização de movimentos sociais e 
ameaças e violência contra defensores 
de direitos humanos no Brasil”.

Educom - A Associação Brasileira de 
Pesquisadores e Profissionais em Educo-
municação está com inscrições abertas 
para a Formação em Educomunicação, 
cujas aulas serão ministradas aos sá-
bados na Faculdade Cásper Líbero, na 
Avenida Paulista. O curso oferece cer-
tificação. Mais informações no site da 
Associação: www.abpeducom.org.br/


