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Boletim LGBT é dez!
A APEOESP acaba de 

lançar a 10ª edição do seu 
Boletim LGBT, dedicado aos 
50 anos de Stonewall. Dis-
tribuída para as subsedes do 

Sindicato, neste Mês do Orgulho LGBT, 
a publicação está disponível para do-
wnload no site www.apeoesp.org.br

Últimos dias
Está em cartaz ape-

nas até o dia 29 de 
junho, no Sesc Ipiranga, o espetáculo “Eu 
amarelo: Carolina Maria de Jesus”. A atriz 
Cyda Moreno interpreta a ex-catadora de 
papel que transformou sua história no 
best-seller “Quarto de Despejo”. O Sesc 
fica na Rua Bom Pastor, 822, no Ipiranga.

Luto
Referência do jornalis-

mo brasileiro, Clóvis Rossi 
faleceu no dia 14 de junho, aos 76 
anos. Único jornalista do País a cobrir o 
fim de todas as ditaduras, na América 
Latina, na Europa e na África, Rossi 
conquistou os maiores prêmios da área 
e escreveu ainda três livros.

Seminário gratuito 
O Seminário “Democracia, Educação 

e Equidade: uma agenda para todos” 
vai reunir especialistas nacionais e 
internacionais no Insper, a partir da 
próxima terça-feira. As inscrições para o 
público em geral são gratuitas e abertas 
somente para o dia 26 de junho. A pro-
gramação e a ficha de inscrição estão 
no site www.insper.edu.br

Denúncia 
Ativistas brasileiros denunciaram Jair 

Bolsonaro à ONU, após a demissão da 
equipe de peritos do Mecanismo Nacio-
nal de Prevenção e Combate à Tortura, 
o órgão responsável por monitorar vio-
lações de direitos em presídios e outros 
espaços. Também preocupada com 
decisões políticas que violam os direitos 
humanos no Brasil, a Anistia Interna-
cional lançou, no último mês de maio, 
a Campanha “Brasil para todo mundo”. 

Criativos da Escola
Termina no próximo dia 

30 o período de inscrições 
para o Desafio Criativos 
da Escola. A 5ª edição do 
Desafio destaca projetos 
escolares que modificaram suas comu-
nidades. Mais informações e inscrições 
no site www.criativosdaescola.com.br

O Golpe de 2016
“Excelentíssimos” revela os bastido-

res do Congresso ao longo do processo 
de impeachment da então presidenta 
Dilma Rousseff. Disponível nas platafor-
mas digitais, o documentário dirigido 
por Douglas Duarte revela como a não 
aceitação dos resultados das eleições 
de 2014 afundou o Brasil em uma das 
maiores crises políticas de sua história.

Cenário de Black Mirror 
A capital paulista 

é cenário da nova 
temporada da série 
‘Black Mirror”, uma 
das mais populares 
da NetFlix. A Avenida Paulista, o Edifí-
cio Copan e o Viaduto Santa Efigênia 
são alguns dos locais retratados nesta 
quinta temporada da série britânica, 
que fala sobre as consequências das 
novas tecnologias.

O Projeto 
Guri está com 
mais de 9 mil 
vagas dispo-
níveis em cur-
sos gratuitos 

de música, para estudantes de 06 e 18 
anos. Mais informações sobre os polos 
de ensino no site www.projetoguri.
org.br/matriculas.

A presidente do Instituto Rubem 
Alves lança nesta segunda-feira, 
em Campinas, o livro “Muito 
além da visão". Raquel Alves 
reuniu narrativas de pessoas com 
deficiência visual, neste lançamento 
da Editora Siano, disponível 
também em formatos digitais. O 
escritor e compositor Martinho 
da Vila acaba de lançar “2018: 
Crônicas de um Ano Atípico”. Trata-
se de uma biografia do ano em 
que Martinho completou 80 anos. 
O livro da Editora Kapulana fala de 
episódios como o assassinato de 
Marielle Franco e a prisão do ex-
presidente Lula.


