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Semana da 
Ação Mundial

Mês LGBT
 Celebrado em ju-

nho em todo mundo, 
o Mês do Orgulho LGBT terá uma série 
de atividades, como o Prêmio Cidadania 
em Respeito à Diversidade, Bate Papo 
com Autores LGBT e Feira Cultural. A 22ª 
Parada do Orgulho LGBT de São Pauilo 
dedicada às eleições será na Avenida Pau-
lista, no dia 03 de junho. A APEOESP lança 
a nona edição do seu Boletim dedicado 
ao tema e também realiza um Seminário 
LGBT, nos dias 31 de maio e 1º de junho.
 Acaba de ser lançado o Manual 

de Comunicação LGBTI+, que atualiza 
a terminologia referente à população 
lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual 
e intersexual. Produzido pela Aliança Na-
cional LGBTI+, o Manual explica questões 
como identidade de gênero, orientação 
sexual e homoafetividade. Faça o down-
load gratuito no site do Grupo Dignidade: 
www.grupodignidade.org.br

O Golpe em francês
Já está disponível no 

YouTube, com legendas em 
português, o documentário 
“Brésil: Le Grand Bond en Arrive” (“Bra-
sil: O Grande Passo para Trás”). O filme, 
da TV Pública francesa, retrata as con-
sequências do golpe de 2016 no Brasil e 
tem produção das jornalistas Fredérique 
Zingaro e Mathilde Bonnassieux. Acesse 
em https://youtu.be/XDZ5UtlsqdA

Exposições
Afro • Em me-

mória a Frans Krajcberg, o Museu Afro 
Brasil reuniu parte da produção de escultu-
ras, fotografias e relevos criados pelo artista 
polonês naturalizado brasileiro na  exposi-
ção “Frans - A Natureza”. O Museu ainda 
abriu recentemente outras quatro mostras 
dedicadas à nova geração de artistas afri-
canos, à fotografia e também ao célebre 
Mestre Didi. Aos sábados, os ingressos são 
gratuitos. A entrada do Museu Afro é pelo 
portão 10 do Parque do Ibirapuera.  

Musical • “Jamaica 
Jamaica” é uma exposição 
colorida e musical sobre a ilha 

caribenha, berço de uma cultura com 
raízes na resistência dos negros escra-
vizados na América. Em cartaz no Sesc 
24 de Maio, vizinho à sede da APEOESP, 
a exposição foi concebida pela Cité de 
La Musique - Philharmonie de Paris. As 
visitas educativas podem ser agendadas 
através do telefone (11) 3350  6472.

Meia-entrada
Em cartaz no Centro Cultural 

Banco do Brasil, o espetáculo  "Le-
opoldina, Independência e Morte" conta 
outras versão da história oficial sobre a 
Independência do Brasil. Destaque para a 
trilha sonora dom cello, flauta e saxofone. 
O CCBB fica na Rua Álvares Penteado, 
112, no Centro. Os ingressos custam R$ 
20,00; mas professores pagam R$ 10,00

Será entre os dias 03 e 10 de junho 
a Semana de Ação Mundial 2018, cujo 
tema é "Se a prioridade é a Educação, 
tirem a tesoura da mão! Direitos valem 
mais, não aos cortes sociais!". Os mate-
riais para as atvidades e o formulário de 
inscrição para a Semana estão no site 
www.semanadeacaomundial.org.  

Desabafo 
de um professor

O blogueiro 
e comedian-
te Diogo Al-
meida estreia 
uma série de 
30 vídeos, no 
aniversário da 
Editora do Bra-

sil. "Desabafo de um professor" revela o 
lado inusitado de situações do cotidia-
no escolar, como as excursões, as filas 
e a hora do recreio. Os vídeos podem 
ser conferidos no YouTube do próprio 
comediante ou da Editora do Brasil.

Alcides de Paiva Campos lança "Pro-
fessando novos caminhos", pela Haikai 
Editora. No seu livro de estreia, o pro-
fessor de História e Geografia debate 
questões presentes no cotidiano dos 
educadores. Contatos com o autor, atra-
vés do e-mail alcidesdepaiva@hotmail.
com ou do telefone (11) 9 4535 1557.

H istoriadora da Universidade de 
Cambridge, Mary Bread lança no 

dia 29, na CineSala de São Paulo, 
"Mulheres e Poder - Um Manifesto". O 
livro, que revela como as mulheres têm 
sido silenciadas ao longo da história, 
será apresentado durante um debate 
transmitido pela página da Revista Marie 
Claire no Facebook. Destaque ainda para 
o lançamento de "Singular", de Thati 
Machado, que aborda a transexualidade 
através da história de Noah, uma garota 
que não se identifica com as roupas, a 
vida e o corpo de adolescente.


