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Momento histórico
A APEOESP 

uniu-se à re-
sistência de-
mocrática de 
mi lhares de 
trabalhadores 

que foram ao Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Bernardo do Campo, na 
última sexta-feira, 06 de abril. Uma 
ação responsável, democrática e cora-
josa neste grave momento enfrentado 
pela democracia brasileira!

APEOESP na Bienal
O estande da APEO-

ESP na 25ª Bienal Inter-
nacional do Livro de São 
Paulo já tem endereço: 
será na Rua K, próxima 
à Arena Cultural que vai 
ser instalada no Pavi-
lhão de Exposições do 
Anhembi. No último 
dia 07, o Coletivo de 
Escritores do Sindicato 
reuniu-se para debater 

sobre o evento, que vai acontecer entre 
os dias 03 e 12 de agosto. 

Jornalismo 
das Periferias

Referência 
em Jornalismo 
das Periferias, a 
Agência Mural 
foi a Bilbao, na 
Espanha, apre-
sentar projetos, 
como o Mural nas Escolas, e sua rede de 
correspondentes comunitários. Em abril, 
a Agência destaca o empreendedorismo 
de mulheres periféricas, como a ativista 
Jacira, mãe do rapper Emicida. Confira 
no site www.agenciamural.com.br

O legado do Pai da CLT
A TV Agên-

cia Sindical exibe 
uma série que 
celebra o o nasci-
mento e o legado 
do ex-presidente 
Getúlio Vargas, nascido no dia 19 de 
abril. A série 'Sindicalistas Getulistas' 
vai ao ar às quintas-feiras, às 20h00, 
e pode ser assistida posteriormente no 
canal da Agência Sindical no YouTube.

Mais de 50% 
de desconto

A Feira do Livro da 
Unesp vai reunir, entre os dias 11 e 14 de 
abril, editoras comerciais e universitárias, 
cujos livros serão vendidos com descon-
tos a partir de 50%. É possível conferir 
a lista completa de editoras e os títulos 
oferecidos no site www.feiradolivro 
daunesp.com.br. A Feira vai acontecer 
no campus da Unesp, localizado na Rua 
Jornalista Aloysio Biondi, ao lado da 
Estação Barra Funda do Metrô. 

Circo
 Será entre os 

dias 11 e 15 de abril 
o 1º FIC – Festival 
Internacional de Circo da Cidade de São 
Paulo -, que vai reunir mais de quarenta 
atrações nacionais e internacionais no 
Centro Esportivo Tietê. A programação 
do Festival será levada também em pal-
cos volantes a várias regiões da capital, 
através do Projeto “O Circo além dos 
Picadeiros”. Todos os espetáculos têm 
entrada franca. Confira a programação 
completa no Facebook do evento.
 O Projeto Malabaristicamente, em 

cartaz no Sesc Santo André, apresenta es-
petáculos circenses gratuitos nos finais de 
semana. Destaque para a Cia. Los Circo 
Los que vai promover uma competição 
de vòlei com malabaristas, no dia 14 de 
abril. O Sesc fica na Rua Tamarutaca, 302, 
na Vila Guiomar, em Santo André.

A rede de escolas e sistemas de 
ensino de programação MadCode 
oferece gratuitamente um curso para 
estudantes do ensino médio interes-
sados no desenvolvimento de jogos e 
aplicativos. As inscrições para o pro-
cesso seletivo podem ser feitas no site 
http://madcode.com.br/gov21/

Dezenas de livros explicam a prisão do primeiro 
presidente da classe trabalhadora eleito no Brasil, Lula, 
o homem que se tornou uma celebridade mundial e 

deixou o cargo com índices de aprovação acima de 80%. 
Destaque para “Historiadores pela Democracia: O golpe 
de 2016 e a força do passado”, “A Radiografia do Golpe: 
entenda como e por que você foi enganado” e “A Elite do 
Atraso: da Escravidão à Lava Jato”, ambos de Jessé de Souza, 
que ganhou o Prêmio Jabuti de Ciências Humanas.


