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Há 50 anos, Gabriel García Marquéz 
lançava "Cem Anos de Solidão", marco 
da literatura mundial. O livro, que 
retrata a saga da Família Buendia, 
ganhou o Nobel de Literatura e já 
foi traduzido para 40 idiomas. No 
Brasil, a tradução é do escritor Eric 
Nepomuceno. A Record lança uma 
edição comemorativa em capa dura da 
obra, considerada o primeiro 
best-seller latino-americano.

Flip 2017
Começa nesta terça-feira, 27 de ju-

nho, a venda de ingressos para a Festa 
Literária Internacional de Paraty, que vai 
homenagear nesta edição o escritor Lima 
Barreto, que será interpretado pelo ator 
Lázaro Ramos na sessão de abertura. O 
evento, que acontece entre os dias 26 e 
30 de julho, também terá como desta-
que a questão feminina. A programação 
completa, os detalhes da transmissão 
e da venda de ingressos estão no site 
http://www.paraty.com.br/flip/

Repúdio
 As escolas públi-

cas de São Paulo têm, 
em média, 10 registros 
de violência por dia. 
O levantamento apre-
sentado pelo Jornal da 
Band traz o relato de uma professora 
que procurou a APEOESP para denun-
ciar o assédio e as ofensas que foram 
riscados em seu próprio carro, esta-
cionado na escola. A reportagem do 
Jornal da Band pode ser conferida no 
Observatório da Violência da APEOESP.

 Alunos da EE Romeu de Moraes, 
que protestavam contra o fechamento 
de salas de aula, foram reprimidos com 
spray de pimenta pela PM paulista no 
último dia 21.

O Projeto Guri abre nesta 
segunda-feira, 26 de junho, as 
inscrições para mais de 8 mil va-
gas de cursos gratuitos de instrumen-
tos musicais, canto e iniciação musical, 
em todo o Estado. Informações sobre 
os cursos oferecidos em cada cidade e 
requisitos para matrículas estão no site 
www.projetoguri.org.br/matriculas.

Escravo, nem pensar!

Embaixador da Organização Interna-
cional do Trabalho, o ator Wagner Mou-
ra empresta sua voz a um jovem que 
começou a cortar cana quando tinha 
apenas dez anos de idade na versão bra-
sileira da Campanha "50 for Freedom", 
uma mobilização contra a escravidão 
moderna, cujo objetivo é pressionar os 
líderes mundiais a ratificar o Protocolo 
da OIT sobre trabalho forçado. Para as-
sistir o vídeo e assinar a petição, acesse 
http://50forfreedom.org/pt/

APEOESP na maior Parada do mundo
Ao lado da CUT e de Coletivos LGBT, a APEOESP comandou um dos 19 trios 

elétricos que participaram da 21ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que 
aconteceu no último dia 18 e reuniu mais de 3 milhões de pessoas. Considerada  
o maior evento LGBT do mundo, a Parada paulista pode tornar-se patrimônio 
imaterial da cidade. Alinhada à luta pela diversidade e contra o avanço de grupos 
conservadores no País, a APEOESP também edita há 8 anos o Boletim LGBT, que 
leva o debate sobre o respeito e a cultura de paz para a sala de aula.

O Programa "Escra-
vo, nem pensar!" 
aborda os desafios 

das escolas de São Paulo no atendimento 
aos imigrantes e refugiados. Idealizado 
pela ONG Repórter Brasil, o Programa 
já realizou um mini-documentário e 
oficinas de formação para envolver 
professores e estudantes na abordagem 
dos temas da migração internacional e 
do trabalho escravo em sala de aula. 
http://escravonempensar.org.br/


