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Histórias da Diversidade

EXPOSIÇÃO -  O Museu da Diversidade 
Sexual acaba de inaugurar a exposição 
“Memórias de uma Epidemia,”, que 
registra os 40 anos do surgimento dos 
primeiros casos de HIV/Aids e celebra 
as vidas perdidas para a doença. A 
exposição integra as atividades do Dia 
Internacional do Orgulho LGBTQI+, co-
memorado em 28 de junho.

SEMINÁRIO - Antecipando o ano que 
terá programação dedicada às histó-
rias da diversidade, o Masp realiza live 
gratuita sobre o tema, nos dias 28 e 29 
de junho. Participe através do Canal do 
Masp no YouTube.

SERIADO - A pluralidade sexual chega às 
telas em “Manhãs de Setembro”, a série 
protagonizada por Liniker, destaque da cha-
mada música trans. Recém-lançada pela 
Amazon, a série reflete sobre a diversidade 
familiar e estreia em outros 140 países. 

Arte contra a fome
A Orques-

tra de Câmara 
d a  EC A / U S P 
uniu-se ao Co-
ral Paulistano 
Mário de Andrade e poetas de Slam na 
performance Olho da Rua, produzida 
remotamente para engajar a socieda-
de no socorro aos moradores de rua. 
Embalados por Mozart e batidas de Hip 
Hop, os artistas e o Padre Júlio Lancelotti 
falam da urgência desta população. As-
siste e colabore através das redes sociais 
da OCAM.

Geração 68 
Sempre na Luta

Septuagenários e 
octogenários que esti-
veram na resistência à 
ditadura estão nas ruas 
novamente, desta vez 
contra Jair Bolsonaro. O Movimento 
Geração 68 Sempre na Luta lançou um 
manifesto contra as mais de 500 mil 
mortes pelo descontrole da pandemia 
no País e realizou um ato para celebrar 
os 53 anos da Passeata dos Cem Mil, 
no último dia 26. Na linha de frente do 
movimento, estão nomes como a escri-
tora Marilena Chauí, Chico Buarque e o 
fotógrafo Sebastião Salgado.

Abrace a escola pública
Os desafios da educação na pande-

mia e a evasão escolar são o tema da 
Campanha “Abrace Uma Escola Pública”, 
que a Nestlé acaba de lançar entre as 
ações do Prêmio Nestlé por Crianças 
mais Saudáveis, que recebe inscrição de 
educadores até 04 de julho. Informações 
na plataforma  www.escolasmaissauda-
veis.com.br

Arraial no drive-thru
Escolas, igrejas e 

entidades estão, pelo 
segundo ano conse-
cutivo, realizando os 
eventos juninos em 
formato híbrido ou 
até pelo sistema de 

drive-thru, como na EE Victor Oliva, 
na zona oeste da capital. Professores e 
alunos marcaram uma festa junina para 
o próximo sábado, 03 de julho, na qual 
os convidados poderão participar das 
tradicionais brincadeiras, sem descer 
do carro.

DENÚNCIA: Além 
do Disque 100 e do 
Conselho Tutelar, 
existem Delegacias 
Especializadas em Crimes contra 
Intolerância, onde é possível rea-
lizar denúncias sobre episódios de 
LGBTQI+fobia. A Aliança Nacional 
também criou uma Central Virtual de 
Denúncias. É só acessar https://app.
pipefy.com/public/form/ttOJ1Q1u

Narrado por Fábio Porchat e 
outros atores, o audiolivro “A 
Revolução dos Bichos” está 
disponível gratuitamente na 
Biblioteca Digital Tocalivros, que 
oferece outros 7 mil títulos. O 
clássico inglês de George Orwell 
pode ser acessado no site www.
tocalivros.com.

Ganhador do Prêmio Camões 
em 2016, o escritor Raduan 
Nassar é agora Doutor Honoris 
Causa pela UFSCAR. O autor de 
“Um Copo de Cólera” e “Lavoura 
Arcaica” foi homenageado 
pelo seu compromisso com a 
educação pública.


