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A Editora Record lança 
nesta terça-feira, 18 de 
junho, na Livraria da Vila, 
“Baal”, um drama sobre 
imigração escrito pela 
psicanalista Betty Milan, 
que participará de um 
debate sobre o tema com 
os jornalistas Manuel da 
Costa Pinto e Patrícia Mello. 
Destaque também para 
a Funarte, que acaba de 
lançar “Brasil Dramaturgia 
Negra”, com 16 textos 
teatrais que traçam 
um retrato histórico da 
negritude no Brasil. O livro 
já pode ser encomendado, 
através do e-mail livraria@
funarte.gov.br 

EducAção na TV nº 900
No próxi- 

mo domingo, 
23 de junho, 
a APEOESP 
leva ao ar a 
900ª edição 
do seu pro-

grama, EducAção na TV. São mais de 
17 anos de exibição, um recorde para 
um jornal segmentado. Transmitido 
aos domingos pela Rede TV e emisso-
ras afiliadas em todo o Estado de São 
Paulo, o EducAção na TV está dispo-
nível também no Portal da APEOESP e 
no YouTube.

A Universidade 
Cruzeiro do Sul está 
oferecendo isenção 
de matrícula e des-
conto de 30% nas 
mensalidades para os 
associados à APEO-
ESP. Mais informa-
ções, através do tele-
fone (11) 2178-1493. 

Democracia em 
Vertigem

O golpe de 
2016 é tema 
do documen-
tário “Demo-
cracia em Ver-

tigem”, que estreia nesta terça-feira, 
19 de junho, na NetFlix. Dirigido pela 
premiada cineasta Petra Costa, o do-
cumentário revela a ascensão e queda 
do Brasil, no ranking das nações mais 
respeitadas do Planeta.

Método Paulo Freire
Estão abertas as inscrições para a 

Jornada ‘Método Paulo Freire: reflexões 
e práticas’, que vai acontecer entre os 
dias 24 e 28 de junho. Os participantes 
vão receber o Caderno “Lições de Freire 
em três falas que se completam”, de 
Moacir Gadotti. Inscrições, através do 
site www.eadfreiriana.org/ 

Dia Mundial 
do Refugiado

20 de junho é o Dia 
Mundial do Refugiado. 
Na terça, 19, o Abraço 
Cultural e a Human Rights Watch rea-
lizam na Faculdade de Direito da USP 
a primeira edição do projeto “Abraço 
Convida”, com o tema “Direitos Hu-
manos e Refúgio”. A partir das 19h30.

Mês do Orgulho LGBT
 A Revista Cult 

está com inscrições 
abertas para o curso 
“A História do Movi-
mento LGBT brasilei-
ro: 40 anos de lutas 
por direitos”, que vai 
acontecer entre os dias 24 e 26 de ju-
nho, no Espaço Cult. Inscrições através 
do site https://www.cultloja.com.br/ 

 A APEOESP receberá em seu 
Auditório nos dias 21 e 22 de junho 
o Seminário “LGBTs e o Mundo do 
Trabalho”. Especialistas vão debater 
questões relacionadas ao tema. 

 A I Parada SPFest é uma das 
grandes atrações do Calendário Oficial 
de Eventos da Semana da Parada do 
Orgulho LGBT de São Paulo. O Festival 
vai acontecer na Áudio, no dia 21 de 
junho. A Semana, que terá também 
uma Feira Cultural com escritores 
LGBT, será encerrada no dia 23, com 
a 23ª Parada do Orgulho, na Avenida 
Paulista, da qual a APEOESP participa.

Arraial dos Professores
A Subsede da APEOESP em Araça-

tuba promove o seu Arraial para Pro-
fessores, com banda sertaneja ao vivo, 
na próxima sexta-feira, 21 de junho, 
a partir das 19h00. Mais informações 
na própria subsede: (18) 3623 3576.

Está em cartaz apenas até o dia 21 
de junho, no Memorial da América 
Latina, a exposição gratuita “17 ODS 
para um Mundo Melhor", com globos 
terrestres criados por diversos artistas, 
com base nos objetivos de desenvolvi-
mento sustentável da ONU. 


