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Livros Sim, Armas Não!
Além das dicas semanais 

de livros e outras iniciativas de 
incentivo à leitura, a APEOESP 
acaba de lançar um clipe da 

Campanha “Livros Sim, Armas Não!”. Confira no 
Canal do Sindicato no YouTube.

Motoca na Praça
Vizinha à sede da APEOESP, 

a EMEI Armando de Arruda 
Pereira é responsável por uma 
das raras ações de humaniza-

ção no abandonado Centro de São Paulo. A profes-
sora Lívia Arruda conduz diariamente um grupo de 
pequenos estudantes em triciclos que, no caminho 
para suas atividades extraclasses, distribuem flores 
e até chá quente a pedestres e moradores da Praça 
da República. A iniciativa foi destaque no TAB UOL 
- Repórteres na Rua em Busca da Realidade.

Celebração e protesto!
PARADA - Como nos anos ante-
riores, a APEOESP vai participar 
da Parada do Orgulho LGBTQIA+ 
de São Paulo, que volta às ruas no 
próximo dia 19, em sua 26ª edição 
com o tema “Vote com orgulho - 
por uma política que representa”.

MUSEU DA DIVERSIDADE - Com um histórico de 
exposições referenciais não apenas para a comuni-
dade LGBTQIA+, mas também para os fãs de lite-
ratura, fotografia e moda, o Museu da Diversidade 
Sexual segue fechado. O Museu, localizado na Praça 
da República, tornou-se no seu décimo aniversário, 
alvo da ação de um deputado reacionário. O Coletivo 
Arouchianos está com abaixo-assinado pela reaber-
tura deste espaço cultural. Assine em https://chng.
it/2py2KPTWty

Disciplinas
CIÊNCIAS - O biólogo Atila Iamarino chega à TV, com 
o programa Hiperconectado, que trata de temas 
científicos com abordagem acessível para jovens 
e leigos. O programa vai ao ar aos sábados na TV 
Cultura, às 20h30, com reapresentação nas noites 
de quarta.

MEIO AMBIENTE - A Plataforma Força Meninas está 
recebendo inscrições para um curso online gratuito 
que vai envolver garotas de 13 a 17 anos no combate 
à crise climática. O curso “O Futuro É Agora” tem 
conteúdo alinhado à Agenda 2030 da ONU. Inscri-
ções no site https://frmeninas.com.br/

A luta de uma heroína
Inspirado em 

uma história real, 
o f ilme “Pureza” 
retrata a história 
real de uma mu-
lher que desa-
f iou fazendeiros 
e jagunços para 

resgatar o filho da escravidão con-
temporânea na Amazônia. A per-
sonagem, cuja luta foi reconhecida 
internacionalmente, é interpretada 
pela atriz Dira Paes. Em cartaz nos 
cinemas, “Pureza” já venceu 28 
prêmios nacionais e internacionais, 
com o apoio de dezenas de entida-
des e movimentos sociais.

O Bloomsday, tradição literária 
internacional celebrada no próximo dia 
16, será comemorado em São Paulo 
com o lançamento de “17 de Junho 
de 1904 - O Dia que não amanheceu”, 
antologia de Mateus Machado sobre a 

obra de James Joyce, autor de Ulisses, 
romance que retrata um dia na vida 
de Leopold Bloom. O lançamento 
acontece no Finnegan’s Club, bar de 
Pinheiros dedicado à cultura irlandesa. 
Destaque ainda para “É Lógico”, livro 
paradidático de Walter Paixão, vendido 
com desconto exclusivo na Plataforma 
Livraria das Universidades: www.
livrariadasuniversidades.com.br


