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Educação é a  
arma mais forte

Professores, 
pais, alunos e 
os brasileiros 
comprometidos 
com os rumos 
da Educação 

ocuparam as ruas do País novamente, 
na última quinta-feira, dia 30. O mo-
vimento, que já havia conquistado o 
Brasil no dia 15 de maio, é uma reação 
aos gravíssimos cortes na Educação e 
à perseguição contra os professores. 
A próxima etapa é a greve geral dos 
trabalhadores, em 14 de junho.

Aeroporto do Guarujá 
Profº José Gonçalves

Pioneiro no ensino 
técnico aeronáutico, o 
Professor José Gonçal-
ves dos Santos, falecido 
há dois anos, pode se 
tornar o primeiro negro 
a ter seu nome em um 
aeroporto brasileiro. Professores e esco-
las do litoral paulista estão promovendo 
uma campanha para que o futuro Aero-
porto Metropolitano de Guarujá tenha 
o nome do educador, que transformou 
a vida de centenas de jovens.

APEOESP na Parada
Os 50 anos de Sto-

newall serão tema da 
23ª Parada do Orgulho 
LGBT, que vai acontecer 
com a participação da 
APEOESP, no dia 23 de 
junho. A Revolta contra 
as agressões aos ho-
mossexuais que come-
çou no Bar Stonewall 

Inn, em Nova York, na noite de 28 
de junho de 1969 deu origem ao Dia 
Internacional do Orgulho LGBT.

Força Meninas!
Vencedora por 

seis vezes conse-
cutivas da Olim-
píada Brasileira de 
Matemática das 
Escolas Públicas, Mariana Bigolin Groff é 
um dos destaques do Ciclo “Minha Voz 
tem Força”, que vai acontecer nA Unibes 
Cultural no dia 09 de junho. O evento 
vai reunir mulheres inspiradoras para 
incentivar o protagonismo feminino. 
Estudantes de escolas públicas podem 
solicitar o ingresso gratuito. A Unibes fica 
na Rua Oscar Freire, 2.500, nos Jardins.

Ser Diretor
O Museu 

da Imagem 
e do Som re-
cebe no dia 
04 de junho 
o  ú l t i m o 
debate do 
Ciclo “Olha-
r e s  p a r a 
Educação Pública”, que integra a 
programação da exposição “Ser Diretor 
– Uma viagem por 30 escolas públi-
cas”, do fotógrafo Eder Chiodetto. O 
MIS fica na Avenida Europa, 158, no 
Jardim Europa; a entrada é gratuita.

Formação
Antropologia - Termina neste 04 de 

junho o prazo do Sistema de Apoio da 
USP para o curso de extensão “Vozes 
negras na Antropologia”. Mais infor-
mações, através do telefone  (11) 3091 
4645 ou e-mail: agenda@usp.br.

Gênero - O ciclo de debates "Infân-
cia, gênero e sexualidade" vai reunir 
pesquisadores na Universidade Federal 
de São Carlos, entre os dias 06 e 08 
de junho. A programação completa 
está disponível no site https://infancia 
diversa19.wixsite.com/ufscar.

Inglês - O Conselho Britânico pro-
move a partir desta segunda, 03 de 
junho, um curso online gratuito para 
professores de Inglês, sobre a impor-
tância da avaliação. Participe, através 
do site https://www.futurelearn.com/
courses/language-assessment

Sociologia - O Centro de For-
mação, Educação Popular, Cultura e 
Direitos Humanos promove o curso 
“Marx Devorado”, dentro do Projeto 
Terças Insurgentes. Mais informações 
no site http://centrodeformacao.
acaoeducativa.org.br

Como seria a humanidade 
se a literatura fosse 
criminalizada? Este é 
o ponto de partida de 
“O Silêncio dos Livros”, 
romance que o promotor 
e escritor Fausto Luciano 
Panicacci acaba de lançar, 
pela Editora Pandorga. 
Destaque ainda para 
“Futuro e Memória - 
Escrevivências do Vale 
do Ribeira”, que será 
lançado no dia 08 de 
junho, durante a 7ª edição 
do Festival Literário de 
Iguape, promovido pelas 
oficinas culturais no Vale. 


