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O segundo volume da Encicloplédia 
do Golpe, dedicado ao papel da 
mídia, será lançado no dia 07 de 
março em evento promovido pela 
APEOESP, no Clube Homs. O livro 
da Editora Praxis reúne artigos 
sobre as estratégias dos donos 
dos meios de comunicação para 
garantir o golpe de 2016. Destaque 
ainda para o lançamento da atriz 
Rose McGowan, uma das mulheres 
que acusam o produtor Harvey 
Weistein de assédio sexual. Ela 
lança este mês no Brasil "Coragem", 
sua autobiografia com detalhes 
sobre os bastidores de Hollywood.

Educação, Direitos e 
Democracia

A APEOESP realiza 
nesta quarta-feira o 
Encontro "Professoras, 
mães, mulheres edu-
cadoras: Por educação, 
direitos e democracia", 
que terá as presenças 
da ex-presidenta Dilma 
Rousseff, da ex-minis-

tra Eleonora Menicucci e da profes-
sora Maria Izabel Azevedo Noronha, 
presidenta do Sindicato. O encontro 
no Clube Homs, na Avenida Paulista, 
começa às 18h00.

Boletim Especial
O Sindicato dos 

Professores lança a 
edição anual do seu 
Boletim dedicado ao 
Mês Internacional das 
Mulheres, que destaca 

a realidade dos órfãos do feminicídio, 
as novas vozes do feminismo e as de-
núncias de assédio em Hollywood e no 
Brasil. Distribuído para os professores, 
através das subesdes da APEOESP, o 
Boletim também está disponível para 
download no site do Sindicato.

Semana das Mulheres 
na Paulista
Masp - A  APEOESP reali-

za a primeira Assembleia do ano 
no Dia Internacional de Luta das 
Mulheres. A partir das 15 horas 
do dia 08 de março, professoras 
e professores estarão reunidos 
no vão livre do Masp. 

Praça Os- 
waldo Cruz – O 
Sindicato também 

participa da Marcha das Mulheres, que 
sairá um pouco mais tarde da Praça 
Oswaldo Cruz. O tema da edição 2018 
do evento é "Pela vida das mulheres. 
Democracia e soberania. Temer sai. 
Fica aposentadoria!"
Casa das Ro-

sas – A Oficina Ciran-
da das Mulheres abre 
as atividades especiais 
da Casa das Rosas, no 
dia 06 de março. Até o mês de abril, 
serão promovidos diversos eventos 
gratuitos para dar visibilidade à produ-
ção artística e literária feminina. A Casa 
das Rosas fica na Avenida Paulista, 37.

Conjunto Na-
cional – As meninas da 
Turma da Mônica estão 
interpretando mulheres 

de diversas áreas em painéis biográficos 
expostos no Conjunto Nacional, na Ave-
nida Paulista. Magali é a pintora Tarsila 
do Amaral e Mônica, a menina Malala. 
A exposição gratuita faz parte do Projeto 
da Semana de Arte HeForShe e celebra 
os dois anos do Projeto Donas da Rua.

Curso sobre o golpe
A Unicamp abriu, em seu site, 

inscrições para o curso "O Golpe de 
2016 e a Educação no Brasil". Outras 
universidades públicas anunciaram que 
vão oferecer cursos com o mesmo con-
teúdo, em reação à atitude do Ministro 
da Educação, que ameaçou investigar 
a Universidade de Brasília, por causa 
do curso "O golpe de 2016  e o futuro 
da democracia no Brasil".

Cinema: 
Casamento Infantil

Será na CineSala Pi-
nheiros o lançamento 
do documentário “Ca-
samento Infantil”, filme 
gravado nas cidades de 
São Paulo e Codó do Ma-

ranhão sobre uma realidade pouco co-
mentada: o Brasil está em quarto lugar 
no ranking mundial de casamentos de 
crianças.  A entrada é gratuita e a Cine-
Sala fica na Rua Fradique Coutinho, 361.

Mostra Internacional
 Vai até o dia 11 de março a Mostra 

Internacional de Teatro de São Paulo, que 
oferece, paralelamente aos espetáculos, 
atividades pedagógicas. Confira a progra-
mação completa no site www.mitsp.org


