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“Sebastião Salgado - Gold” acaba de 
ser lançado na abertura da exposição 
“Gold - Mina de Ouro Serra Pelada”, 
no Sesc Paulista. O livro da Editora 
Taschen e a exposição gratuita reúnem 
fotos inéditas, em comemoração aos 
40 anos da cobertura de um dos mais 
consagrados fotógrafos do mundo no 
gigantesco garimpo. Destaque ainda para 
o lançamento do jornalista Alceu Castilho, 
“O Protegido - Por que o País ignora 
as terras de FHC”, livro da Autonomia 
Literária sobre a face agrária da trajetória 
política do ex-presidente.  

Arte & História 
Formado por professo-

res, artistas e outros traba-
lhadores, o Grupo TOCAH 
-Trabalhadores Organiza-
dos Construindo Arte e His-
tória - acaba de promover 
sua primeira exposição, no 

ABC, com leilão de pinturas, desenhos 
e outros trabalhos artísticos. Veja esta 
e outras notícias na seção Acontece na 
Subsede no site da APEOESP.

Associados à APEO-
ESP têm 20% de des-
conto nos cursos de gra-
duação e pós oferecidos 
pela Uniasselvi - Centro 
Universitário Leonardo 
da Vinci, que conta com 
16 unidades no Estado de São Paulo. 
Mais informações: (11) 5587 5523.

Nas redes sociais
As notícias e publica-

ções da APEOESP estão 
agora também no Ins-
tagram. Os professores 
podem ainda acompanhar 
tudo o que acontece no 
Sindicato, através do Fra-
cebook, Twitter e Youtube. 

Acesse os canais oficiais, diretamente 
através do site www.apeoesp.org.br

Gota D'Água 
O Sesc Santo 

André apresenta 
apenas até o pró-
ximo domingo, a 
peça Gota D'Água 
{PRETA}, inspirada no texto escrito 
por Chico Buarque e Paulo Pontes em 
1975, a partir da tragédia Medeia, de 
Eurípedes. Sessões de sexta a domingo 
no Sesc, localizado na Rua Tamarutaca, 
302, na Vila Guiomar, em Santo André. 

Festival de 
Paranapiacaba

O Projeto Viajando na Leitura vai celebrar o Dia 
Nacional do Escritor com distribuição gratuita de 
livros na Estação Largo 13 do Metrô. Para incentivar 
a leitura e promover a circulação dos exemplares 
doados, cada livro virá acompanhado de uma tarja 

com a orientação "leia-me e me esqueça por aí". A 
distribuição vai acontecer nos dias 25 e 26 de julho, 
das 11h às 14h00. O Dia Nacional do Escritor é cele-
brado em 25 de julho, data do I Festival do Escritor 
Brasileiro, realizado em 1960.

Livros grátis

Espetáculos de música, teatro e 
circo encerram a 19ª edição do Festival 
de Inverno de Paranapiacaba, nos dias 
27 e 28 de julho. Com palcos armados 
em locais como a Estação Ferroviária e 
o Mercado da vila em estilo inglês, o 
Festival tem programação também no 
Sesc Santo André. Mais informações 
através do telefone (11) 4433 0711

Cientistas - Estão 
abertas as inscrições para 
o Projeto Pequenas Cientis-
tas, promovido pelo Cam-
pus Sorocaba da Univer-
sidade Federal de São Carlos. Com o 
objetivo de incentivar as meninas a 
seguir carreira científica, o Projeto vai 
selecionar estudantes matriculadas do 
5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 
Inscrições gratuitas no site http://
pequenas-cientistas.webnode.com. 

Cursinho - Criado por Alunos do 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica para 
preparar estudantes das escolas públicas 
para o Enem e os vestibulares, o Curso 
Alberto Santos Dumont está com inscri-
ções abertas. São 760 vagas gratuitas em 
São José dos Campos. Mais informações: 
https://cursosantosdumont.org.br


