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Existe Amor em SP
 ÁRVORES - Em seus 40 anos de atividade, a EE 
Pedro Cali Padis nunca teve um projeto de paisagis-
mo, até que um vizinho começou a plantar árvores 
frutíferas em sua calçada, em 2017. Atualmente, Pedro 
Lopes de Faria, pai de ex-alunas da escola, localizada 
na Cidade Domitila, e um dos mais antigos moradores 

do bairro, rega pessoalmente um pequeno pomar, que plantou por 
iniciativa própria: um abacateiro, uma amoreira, uma jabuticabeira e 
um pé de uva japonesa.

 GRAFITES - A direção e os professores da EE 
Reverendo Jacques Orlando Caminha D’Avila 
convidaram artistas do bairro, Jardim São Luís, 
para um mutirão de grafite, realizado nos dias 
18 e 19 de junho. Além de revitalizar a escola, o 
projeto destaca talentos como Puga Menezes, ex-aluno e artista que 
coordenou o grupo de 20 grafiteiros.

Na Pele
Acaba de es-

trear “Na Pele”, 
p r o g r a m a  d a 
TVT produzido 
pela Secretaria 
de Combate ao 
Racismo da CUT. 

A Secretaria, comandada pela 
professora Anatalina Lourenço, 
da APEOESP, leva o programa 
sobre o combate ao racismo ao 
ar aos domingos, às 17h30.

Presentes, agora e sempre!
O assassinato do indigenista Bruno Pereira 

e do jornalista inglês Dom Phillips, é um dos 
temas da série “Amazônia Invisível”, podcast 
em dez episódios que acompanha a realida-
de da maior floresta do planeta, entregue ao 
crime. Sob Bolsonaro, as facções foram blin-

dadas para saquear a floresta. Amazônia Invisível está na Storytel Brasil.

Modernos Eternos

O Festival de Inverno de Cam-
pos Jordão terá 89 concertos; 
sendo 80% deles gratuitos em 
quatro locais de Campos de Jor-
dão e na Sala São Paulo. Com o 
tema “Modernos Eternos”, esta 
52ª edição tem também um 
módulo pedagógico, que oferece 
142 bolsas de estudo. O evento 
acontece de 02 a 31 de julho e a 
programação está no site  www.
festivalcamposdojordao.org.br/

Virtual e gratuito
O VIII Congresso Acadêmico 

da Unifesp é dedicado ao tema 
“Universidade, Conhecimento 
e Democracia”. A escritora Cida 
Bento abre o Congresso nes-
ta segunda-feira, 27 de junho. 
Acompanhe as palestras, virtuais 
e gratuitas, até o dia 1º de julho 
no site https://congressoacade-
mico.sites.unifesp.br/

Entre as centenas de atrações da 26ª 
Bienal Internacional do Livro de São Paulo, 
que começa no dia 02 de julho, destaque 
para o ex-vice-presidente da APEOESP, 
Antonio Carlos Garcia, que fará uma 
sessão de autógrafos do seu mais recente 
lançamento, “Jaguaretê - A Cidade dos 
Coronéis” no estande da Autografia 

Editora no dia de abertura, 
no Expo Center Norte, às 10h30 da manhã.

Destaque ainda para “O ensino da música 
na perspectiva da Lei “, livro do professor Paulo 
Cezar Pardim de Souza, representante de 
escola da APEOESP que analisa a experiência 
da Escola Municipal Comendador Hirayuki 
Enomoto, de Pereira Barreto, na educação 
musical baseada na Lei 11.769/2008. O livro é 
da Editora A Arte da Palavra.


