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Lives dos professores
A APEOESP abre nes-

ta segunda-feira a sua 
semana de lives em de-
fesa da vida, dos serviços 
públicos, dos direitos da 
classe trabalhadora e da democracia. 
O ex-ministro Zé Dirceu e o advogado 
Marco Aurélio de Carvalho abrem a 
programação, em um debate sobre a 
conjuntura da epidemia. Acompanhe 
no site e nas redes sociais do Sindicato. 

Luto: uma cidade 
inteira morta

 No dia que 
o Brasil alcan-
çou a marca de 
38 mil mortos 
pelo coronaví-
rus, o jornalista 
e escritor Fabrício Carpinejar publicou a 
crônica ‘Uma Cidade Inteira Morta’. “Os 
números enganam o coração; os olhos 
não”, escreveu Carpinejar ao utilizar o 
exemplo de Gramado, um dos cartões 
postais do Brasil: “como se os 38 mil 
habitantes de Gramado morressem, de 
uma hora para outra.”.

Aluno da EE Dona 
Maria Alice Mesquita, 
Gabriel Rodrigues dos 
Santos faleceu no último 
dia 10. O jovem de 19 

anos foi um combativo ativista em sua 
breve vida; participou das ocupações 
estudantis de 2015, dos protestos para a 
abertura da CPI da Merenda e das lutas 
contra o golpe de 2016

Atendimento grátis
No site da 

APEOESP, os pro-
fessores têm in-
formações sobre 
uma série de entidades que oferecem 
atendimento psicológico gratuito, du-
rante este período de isolamento social. 
Acesse www.apeoesp.org.br

EducAção na TV
Em constante luta pelo isolamento 

social, no combate à pandemia, e pela 
democracia, no combate ao autorita-
rismo, a APEOESP veiculou matéria no 
intervalo do Bom Dia Brasil da TV Globo 
na última terça feira, 09 de junho. Veja 
no site e nas redes sociais do sindicato.

Baú de Histórias
Os professores Alan Live, Chico Melo, 

Edelweiss Maciel e Sérgio Marques lan-
çaram, durante o mais recente Conselho 
de Representantes da APEOESP, o Baú 
de Histórias. Trata-se de um programa 
de contação de histórias, que será trans-
mitido pelas rádios comunitárias. Veja a 
programação nas próximas edições do 
Boletim Educacional.

O amor em tempos 
de pandemia

 “Sejamos o pesadelo dos que que-
rem roubar nossa democracia” foi o 
tema da1ª Parada Virtual do Orgulho 
LGBT de São Paulo, realizada no último 
domingo. No dia 27 de junho, vai acon-
tecer a Global Pride, um evento virtual 
com mais de 800 Marchas LGBT de todo 
o planeta. A cantora Pabllo Vittar vai 
representar o Brasil.

Direito à Educação
 A Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação lançou os sexto e sétimo  vo-
lumes da Coleção Guia Covid-19, dedica-
dos à comunidade escolar e à Educação 
Especial. Faça download no Portal www.
campanha.org.br

O som das imagens 
de Marisa Monte

“Que a arte ajude a 
dar suporte para supor-
tar o insuportável”. Dessa 
forma, a cantora Marisa 

Monte estreou no último dia 11 o Projeto 
Cinephonia. Embalada em lirismo e poesia, 
a plataforma reúne textos, vídeos e músi-
cas. Acesse www.cinephonia.com.br

Epidemia histórica, muito anterior 
ao coronavírus, o racismo tem 
que ser combatido diariamente, 
principalmente pelos educadores. 
“Não Basta Não Ser Racista: Sejamos 
Antirracista”, de Robin DiAngelo, 
esgotou nas livrarias norte-
americanas, depois do assassinato 
de George Floyd. Lançado em março 
no Brasil pela Faro Editorial, o livro 
discute as origens e as consequências 
do racismo. 

Destaque ainda para “O ódio que 
você semeia”, da rapper Angie 
Thomas. O livro da Galera Editora 
fala sobre a violência policial contra 
os negros, que vitimou o estudante 
carioca João Pedro Motta e tantos 
outros adolescentes brasileiros.


