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Dia das Mulheres
Boletim - Já está dis-
ponível para download no 
site da APEOESP a edição 
2023 do Boletim do Dia 
Internacional de Luta das 
Mulheres, que retrata a vi-
toriosa representatividade 
feminina na Literatura e no 
atual Ministério. Em pauta, 

também projetos de lei para aprimorar a denúncia 
e o acolhimento de mulheres vítimas de violência 
e outros temas.

8 DE MARÇO - 
A APEOESP estará 
na manifestação 
das Mulheres, que 
vai acontecer no 
dia 08 de março 
na Avenida Pau-
lista. O tema desta 
edição é “Mulheres nas ruas em defesa da democracia! 
Punição para racistas e golpistas! Por direitos trabalhis-
tas, legalização do aborto e fim da fome!”.

SÉRIE - Inspirada na épica 
trajetória da ativista Minerva 
Mirabal, a série “O Grito das 
Mariposas” estreia em 08 de 
março na Star+. Minerva e suas 
irmãs tornaram-se um símbolo 
da luta feminina, ao enfrentar 
a sangrenta ditadura de Rafael 

Trujillo na República Dominicana.

Educação em Saúde
Lançado oficialmente na 

última segunda-feira, 27 de 
fevereiro, o Movimento Na-
cional Pela Vacinação envolve 
não apenas a dose de reforço 
contra as novas variantes do 
coronavírus, mas também o 
combate a outras doenças previstas no Calendá-
rio Nacional de Vacinação. O Movimento marca a 
retomada da cultura da imunização, essencial na 
prevenção de inúmeras doenças.

Estão abertas as inscrições para a nova edição 
da Oficina de Jornalismo Comunitário, oferecida 
para alunos do Ensino Médio de escolas públicas e 
EJA. A oficina é gratuita e ministrada por jornalistas 
e repórteres fotográficos na Faculdade Paulus de 
Comunicação e Tecnologia, na Vila Mariana. Mais 
informações e inscrições, através do e-mail jorna-
lismovilamariana@gmail.com

Canções em Pequim
Acaba de estrear na plataforma Cultura em Casa, 

o documentário “Canções em Pequim”, filme de 
Milena de Moura Barba, que organizou também 
um material de apoio didático sobre a diversidade 
cultural chinesa. Os personagens retratados revelam 
quais músicas marcaram suas vidas. O material pe-
dagógico está disponível no site http://miluspanda.
com e o filme pode ser assistido gratuitamente em 
https://culturaemcasa.com.br. 

“Nós, sobreviventes do ódio - Crônicas de um País devastado” 
reúne colunas da jornalista Cristina Serra sobre 
a história recente do Brasil. O lançamento da 
Editora Máquina de Livros termina com uma 
mensagem de esperança, em uma crônica 
sobre show de Chico Buarque. Destaque 
também para a ONG Repórter Brasil, que está 
lançando “Escravo, nem pensar! - Educação 
para a prevenção ao trabalho escravo”, 

disponível para download no site https://escravonempensar.org.br/


