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Queremos viver!

A APEOESP veiculou no intervalo 
dos jornais matutinos da TV Globo, a 
campanha “Defesa da Vida em Primeiro 
Lugar”. A matéria exibida no dia 24 de 
junho orienta a comunidade escolar a 
evitar a disseminação do coronavírus. 
Veja no YouTube do Sindicato.

Baú de Histórias
“Por que o sol 

e a lua vivem no 
céu”, com o pro-
fessor Alan Livan 
Araújo, é o pró-
ximo episódio do 
Programa Baú 
de Histórias, que 
a APEOESP promove no Bairro Educador, 
programa da Rádio Comunitária de Heli-
ópolis. Confira no 87,5 FM, no dia 30 de 
junho, às 12h00.

Vidas Negras
A Faculdade Zumbi 

dos Palmares reuniu, na 
última semana, repre-
sentantes da sociedade 
civil, do meio acadêmi-
co e lideranças empre-
sariais no lançamento 
do Movimento Vidas 
Negras Importam. En-
tre as dez reivindicações emergenciais 
de combate ao racismo anunciadas 
está a implementação integral da Lei 
10.639/2013, de Ensino da História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana. 

CCBB em Casa
Começaram na última semana as 

visitas virtuais às exposições em cartaz 
nos quatro Centros Culturais Banco 
do Brasil, quando o isolamento social 
começou. “Egito Antigo - do Cotidiano 
à Eternidade, do CCBB de São Paulo, 
e exposições no Rio, Belo Horizonte e 
Brasília podem ser visitadas através do 
site www.ccbbeducativo.com

Em memória 
das vítimas

 Tratadas com des-
prezo pelo Poder Público, as vítimas da 
pandemia ganharam memoriais. Entidades 
sindicais participam, no Facebook, do Me-
morial das Vítimas da Covid-19 no Brasil. O 
Memorial Inumeráveis também dedica-se 
a reverenciar as vidas levadas pela doença. 

Juventude e pandemia
A pesquisa “Juventudes e a pandemia 

do Coronavírus”, que ouviu 33 mil jovens, 
revela que quase 30% dos entrevistados 
pensam em abandonar definitivamente a 
escola. O isolamento e a precariedade do 
ensino a distância são preocupantes; 7 em 
cada 10 jovens avaliam mal o seu estado 
emocional. A pesquisa foi realizada pelo 
Conselho Nacional da Juventude. 

Live sobre saúde
Ações para o cui-

dado com a saúde 
mental durante o iso-
lamento são o tema 
de uma live que vai 
reunir uma médica, 
uma bióloga e uma 
ativista no dia 1º de julho. A live será 
coordenada pela socióloga Evânia Maria 
Vieira. Para ter acesso ao evento, é só fa-
zer a inscrição no link https://forms.gle/
Biw9qfxhQ7riHxtt6

O que foi a ditadura
O curso online e o suplemento “O que foi a ditadura”, 

lançados pela Folha de S. Paulo, integram a Campanha em 
Defesa da Democracia, promovida pelo jornal. Outras inicia-
tivas, como o “Estamos Juntos” e “Somos 70%”, reúnem a 
sociedade civil em torno do tema que mobilizou manifestantes em mais de 20 países no 
Ato Stop Bolsonaro! A Campanha está no site https://oquefoiaditadura.folha.uol.com.br/

Destaque na semana de lives 
da APEOESP, o filósofo Mario 
Sergio Cortella acaba de lançar 
“A diversidade - aprendendo a ser 
humano”. O livro da Littera Editora 
é uma versão atualizada de “Escola 
e Preconceito”, publicação de 2012 
que aborda temas como o racismo e 
a homofobia no ambiente escolar. 

As professoras Fabíola Notari e 
Mirlene Simões lançaram em sarau 
virtual, “Expandir o presente, criar 
o futuro”, uma coletânea ilustrada 
pela artista Priscila Bellotti, com 
desenhos, fotografias e outras 
linguagens sobre o isolamento social 
e o mundo pós-pandemia. O e-book 
está à venda na Banca Vermelha.


