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Holocausto da 
Amazônia

Dezenas de ci-
dades brasileiras 
e capitais euro-
peias realizaram 
protestos contra 
a atitude do Go-

verno Bolsonaro frente aos incêndios 
na Floresta Amazônica. Veja no site 
da APEOESP, o manifesto assinado 
por 119 Organização Não Governa-
mentais, que alertam “Bolsonaro não 
precisa das ONGs para queimar a 
imagem do Brasil no mundo inteiro”.

Juristas pela 
Democracia

A Associa-
ção Brasileira 
de Juristas pela 
Democracia di-
vulgou uma carta pública para expli-
car à população os crimes cometidos 
pelo ex-juiz Sérgio Moro. A carta foi 
apresentada no encerramento do Ato 
Moro Mente, que reuniu mais de mil 
pessoas na Faculdade de Direito da 
USP, no último dia 19. Leia no site 
www.abjd.org.br

Contra República
O mais novo 

documentário do 
cineasta Carlos 
Pronzato teve 

pré-estreia no Auditório da APEO-
ESP. “A Contra República de Curitiba” 
retrata o uso político do Judiciário. 
Este é um dos filmes disponíveis no 
vasto catálogo do cineasta, que pode 
ser adquirido através do site de sua 
produtora: www.lamestizaaudio-
visual.com.br. Veja esta e outras 
notícias no site da APEOESP.

Respeito às ideias!
Es tudante s  e 

professores da Fa-
culdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Hu-
manas da USP estão 
juntos no Coletivo 
Em Defesa das Humanas, para pro-
mover debates qualificados e divulgar 
cartas e outros documentos para que 
a população participe da vida política, 
cultural e social do País. O Coletivo 
está no Facebook e no Instagram. 
Mais informações, através do e-mail 
emdefesadashumanas@gmail.com 

Exclusivo 
  O Sesc Bom 
Retiro oferece, a 
partir do dia 31 de 
agosto, um curso de Artes Visuais, 
exclusivo para professores. O curso vai 
abordar obras de arte selecionadas no 
acervo do Sesc. A Unidade Bom Retiro 
fica na Alameda Nothmann, 185, em 
Campos Elíseos. Mais informações: 
(11) 3332 3600.

 Professores de escolas públicas 
são o alvo do Projeto “Quero na Es-
cola Especial Professor”, que recebe 
pedidos de ajuda das escolas. O pro-
jeto divulga as demandas, para que 
mais pessoas se engajem na educação 
pública. É só acessar https://quero-
naescola.com.br/professor/

Patrono Dom Hélder
Os 20 anos da morte 

do Patrono dos Direi-
tos Humanos no Brasil, 
Dom Hélder Câmara, se-
rão celebrados neste 27 

de agosto. Indicado quatro vezes ao 
Prêmio Nobel da Paz, o arcebispo de 
Olinda e Recife lutou incessantemente 
em defesa os mais pobres e contra 
a tortura e as perseguições sofridas 
pelas vítimas da ditadura.

Termina no dia 04 de setembro o 
período de inscrições para o 7º Con-
curso Cultural de Desenho, Redação 
e Poesia da OJI Papéis Especiais, que 
tem como tema o protagonismo. 
Podem participar alunos do ensino 
fundamental de escolas estaduais de 
Piracicaba e região. Regulamento e 
inscrições no site www.ojipapeis.
com.br

Chega às livrarias “O que 
será – a história de um 
defensor dos direitos 
humanos no Brasil”. A 
autobiografia do ex-
deputado Jean Wyllys, 
escrita em parceria com 
a jornalista Adriana 
Abujamra, narra a 
trajetória de um dos mais 
combatentes ativistas 
brasileiros. A Editora 
Expressão & Arte acaba de 
lançar a Coleção “A floresta 
onde tudo pode acontecer”, 
dedicada a crianças. Os cinco 
primeiros volumes, escritos 
por Antonio Luiz Pontes 
e ilustrados por Juliana 
Rodrigues, estão disponíveis 
na Biblioteca da APEOESP.


