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Ativismo 
HIV/Aids - Dedicado ao 

Dia Mundial de Combate 
e Luta Contra o HIV/Aids, 
o Boletim Laço Vermelho está disponível 
para download no site da APEOESP. Em 
destaque, as narrativas da Aids no século 
XXI, a história de soropositivos indetec-
táveis e os golpes no financiamento da 
Saúde Pública, entre outras reportagens.

Violência contra as mulheres - Será no 
próximo domingo, 08 de dezembro, a 
Caminhada pelo Fim da Violência contra 
as Mulheres. A mobilização vai reunir mi-
lhares de pessoas em todo o País, vestin-
do laranja, a cor dos 16 dias de ativismo 
pelo fim da violência contra as mulheres. 
Em São Paulo, a concentração será às 
10 da manhã na Praça dos Ciclistas, na 
esquina da Paulista com a Consolação.

Dia Nacional do Samba
A CUT-SP re-

aliza no próximo 
sábado, 07 de de-
zembro, a 3ª Roda 
de Samba da Re-

sistência. Esta edição do evento, na 
quadra da Escola Nenê de Vila Matilde, 
vai homenagear as mulheres do samba. 
A entrada é um quilo de alimento não 
perecível e a Escola Nenê fica na Rua 
Júlio Rinaldi, na Vila Matilde.

Talentos da rede
Professores e alu-

nos da EE Amador 
dos Santos Fernan-
des, localizada na 
zona leste,  lançaram uma WebTV. A 
repercussão foi tão grande que há fila 
de espera para participar das grava-
ções e a TV foi tema de reportagem, 
publicada na íntegra na seção Acon-
tece na Subsede do site da APEOESP.

85 Anos da FFLCH
Começam nesta segunda-

-feira, 02 de dezembro, as co-
memorações dos 85 anos da 
Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da USP. 
O evento “85 Anos FFLCH USP” será 
aberto no Anfiteatro da Cidade Univer-
sitária, às 18h00, com a leitura da peça 
Prova de Fogo, que conta a história da 
ocupação da Maria Antonia, em 1968. 

Paulista Poética
A Casa das Rosas 

comemora 15 anos 
no próximo sába-
do, 07 de dezembro, 

com o Festival Paulista Poética, que 
vai oferecer atividades gratuitas de 
música, poesia e literatura, das 10h 
às 21h00. A Casa se tornou Espaço 
Haroldo de Campos de Poesia e Lite-
ratura, em dezembro de 2004.

Salva para 
os Racionais

Os Racionais MC 
receberam a Salva de Prata, a mais 
alta honraria de São Paulo. A home-
nagem da Câmara Municipal destaca 
o ativismo artístico dos rappers, que 
denunciam há décadas o abandono 
das periferias e o racismo.

Crime contra a 
humanidade

Jair Bolsonaro foi denunciado no 
Tribunal Penal Internacional por crimes 
contra a humanidade e pela incitação 
ao genocídio dos povos indígenas. 
A denúncia no dia 27 de novembro 
foi apresentada à Corte Internacional 
pela Comissão Arns e pelo Coletivo de 
Advocacia em Direitos Humanos.

Colunista do The Intercept, 
Rosana Pinheiro-Machado 
acaba de lançar “Amanhã Vai 
Ser Maior - O que aconteceu 
com o Brasil e possíveis rotas 
de fuga para a crise atual”. O 
livro publicado pela Editora 
Planeta aponta caminhos 
de resistência em tempos 
sombrios. Já “Chamamento 
ao Povo Brasileiro” reúne 
ensaios, cartas e poemas de 
Carlos Marighella. O livro de 
320 páginas, organizado pelo 
filósofo Vladimir Safatle, é 
da Ubu Editora.

Luto
Representan-
te da comuni-
dade judaica 
no Brasil, o 
rabino Henry 
Sobel morreu 
em Miami, no 

dia 22 de novembro. Sobel foi presiden-
te da Congregação Israelita Paulista e 
entrou para a História como o rabino 
que desafiou a ditadura brasileira, ao 
recusar a versão oficial sobre a morte 
do jornalista Vladimir Herzog, em 1975.


