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Vitória contra 
a mentira

O Tribunal Su-
perior Eleitoral or-
denou na última 
segunda-feira, 15 
de outubro, a sus-

pensão de links de sites e redes sociais 
com referência ao falso kit gay, uma 
fake news sobre suposto material 
didático de incentivo à sexualidade 
infantil. A Família Bolsonaro e o Pastor 
Silas Malafaia lideram a postagem de 
mentiras sobre o kit, que nunca existiu.

Observatório da 
Intolerância

O Observatório da Violência por In-
tolerância já está funcionando no site 
da Defensoria Pública de São Paulo. 
Trata-se de uma Central, para receber 
relatos de agressões presenciais ou 
virtuais, motivadas por todas as formas 
de discriminação. As vítimas receberão 
orientação jurídica e, nos casos mais 
graves, acompanhamento. Acesse 
www.defensoria.sp.def.br

Pela Democracia!
Professores, 

estudantes e fun-
cionários das uni-
versidades brasi-

leiras lançam “A Carta das Universidades 
pela Democracia", na qual desejam 
"nesta hora perigosa, ressaltar que a 
democracia, o livre pensar e a autono-
mia do ensino são cláusulas pétreas, das 
quais não abiremos mão em nenhuma 
hipótese.”. Destaque ainda para o Ma-
nifesto Suprapartidário, assinado por 15 
mil artistas, intelectuais e  personalida-
des brasileiras contra a candidatura do 
capitão reformado Jair Bolsonaro. 

Coral Cravos e Rosas
Formado por pro-

fessoras da subsede 
da APEOESP na Bai-
xada Santista, o Coral 
Cravos e Rosas apre-
sentou um Tributo ao 

Amor na Semana da Feliz Idade, realiza-
da em Araxá, Minas Gerais. O Coral está 
comemorando também a estreia do seu 
tecladista e produtor, Caio Perez y Perez 
no musical "A Madrinha Embriagada", 
em cartaz no Teatro Teen Broadway, lo-
calizado na na Vila Madalena. Veja esta 
e outras notícias na seção Acontece na 
Subsede do site da APEOESP.

Escolas que 
transformam

No Mês dos Profes-
sores, o cineasta Cacau 
Rhoden lança a Série 
"Corações e mentes, 
escolas que transfor-
mam”, em cartaz na 
GNT e na Plataforma 
VideoCamp. Dividida em quatro episó-
dios, a série mostra a experiência de oito 
escolas brasileiras que protagonizam 
mudanças em suas comunidades.

Professores de Harvard, 
Steven Levitsky e Daniel 
Ziblatt são os autores de 
"Como as democracias 
morrem", livro que chega 
ao Brasil pela Editora Zahar. 
Trata-se de uma análise do 
eventos, como a ascensão 
de Hitler, Mussolini 
e ditadores latino-
americanos. Já a Editora 
Planeta acaba de lançar 
"Tudo tem uma explicação 
- A biologia por trás de 
tudo aquilo que você nunca 
imaginou". No livro, o 
professor Kennedy Ramos, 
criador do Canal BioExplica, 
responde dúvidas sobre 
questões como genética e 
ficção científica.

Itaquera – A 
Oficina Cultural 
Alfredo Volpi está 
com inscrições 
abertas para ofi-

cinas de criação de lambe-lambe 
poético, construção de instrumentos 
percussivos, aquarela, maracatu. Mais 
informações:  (11) 2205 5180.

Paulista – Entre 
outubro e dezem-
bro, a Casa das 
Rosas oferece uma 
programação que 
inclui cursos e debates sobre cinema 
espanhol, literatura brasileira, poesia 
concreta, bordado e xamanismo. Mais 
informações: (11) 3285 6986.

Santo André – 
“Amor, literatura e 
questão de gênero" 
é o tema do coló-
quio que a escritora 

Marina Colasanti apresenta no dia 
24 de outubro, na Série 'Sempre Um 
Papo', no Sesc Santo André. A entrada 
é gratuita e os ingressos podem ser 
retirados uma hora antes do evento, 
que começa às 20h00.


