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Dia D do Grito 
dos Excluidos

Em meio ao 
f lagrante au-
mento do nú-
mero de desem-
pregados e mo-
radores de ruas, 
a 26ª edição do 
Grito dos Excluí-
dos será realizada neste 07 de setembro, 
sob o tema “Basta de miséria, precon-
ceito e repressão! Queremos trabalho, 
terra, teto e participação!’. A APEOESP 
participa de Ato na Praça Oswaldo Cruz, 
no Paraíso, às 10h00.

Escolas Saudáveis
A APEOESP 

lançou durante 
Ato Ecumênico, 
no dia 28 de 
agosto, o Manu-
al Para Escolas 

Saudáveis, em parceria com o Instituto 
dos Arquitetos do Brasil e o DIEESE. O 
Manual, que  contém as diretrizes para 
que a escola seja um espaço seguro para 
a saúde de todos, está disponível para 
download no site www.apeoesp.org.br

Wakanda forever
Estão disponíveis 

nas plataformas de 
streaming vários fil-
mes de Chadwick Bo-
seman. O ator que 
faleceu no dia 28 de 

agosto deixou um legado inédito de fil-
mes com protagonistas negros. Filho de 
operário, o astro de “Pantera Negra”, a 
superprodução com diretor, roteiristas, 
equipe e elenco negros, tornou-se um 
ícone da luta contra o preconceito racial, 
na arte e na vida.

Se for fake news, 
não transmita

O biólogo 
Átila Iamarino é 
o porta-voz da 
campanha “Se 
for fake news, não transmita”, veiculada 
em rádio, TV e Internet. Iamarino compa-
ra a disseminação de notícias falsas a um 
vírus, que pode comprometer o processo 
eleitoral. Além da campanha, o Tribunal 
Superior Eleitoral criou o Programa de 
Enfrentamento à Desinformação com 
Foco nas Eleições 2020. Acesse www.
justicaeleitoral.jus.br/desinformacao/

Alfabetização
 Celebrado em 08 de setembro, o Dia 

Mundial da Alfabetização foi instituído 
pela UNESCO em 1967, para debater a 
importância da alfabetização para o de-
senvolvimento social e econômico mun-
dial. Segundo dados do IBGE, o Brasil 
ainda tem 11,5 milhões de analfabetos, 
o equivalente a 7% da população.

Narciso em Férias 
O documen-

tário sobre a pri-
são de Caetano 
Veloso durante 
a ditadura faz 
sua première 
mundial na 77ª 
edição do Fes-

tival de Veneza neste 07 de setembro. 
“Narciso em Férias” também será exi-
bido na GloboPlay. Caetano relembra 
como ele e Gilberto Gil foram retirados 
de casa, encarcerados durante 54 dias e 
exilados, sem explicação, em 1968.

Sem sair do sofá
Feira de Livros 
- A EdUFSCar rea-
liza a sua 1ª Feira 
Virtual de Livros, 
entre 7 e 13 de se-
tembro. Ao todo, serão 21 editoras 
participantes, que oferecem descontos 
a partir de 20%. A Feira está disponível 
no site www.edufscar.com.br

Festival Literário -  A 8ª edição do 
Festival Literário de Iguape também será 
virtual. O tema do evento, que acontece 
ente 07 e 20 de setembro, é “Pausa para 
o Agora”. O  festival gratuito vai acontecer 
no Instagram, Facebook e YouTube das Ofi-
cinas Culturais: http://oficinasculturais.
org.br/flionline/

O Instituto ABCD lançou em seu 
site  um e-book gratuito sobre 
“Covid-19 e transtornos específicos 
de aprendizagem”. Especialistas em 
Educação falam sobre o impacto da 
pandemia para os alunos com dislexia 
e outras dificuldades. Destaque 
ainda para “História do presente - 
conciliação, desigualdade e desafios”, 
coletânea de artigos publicados 
na Revista Carta Capital, sobre as 
articulações da extrema-direita que 
levaram o Brasil ao Golpe de 2016. 


