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Ato Pela Saúde 
da Mulher

A APEOESP, 
em pa rce r i a 
com o Grupo 
Géia e a Fede-
ração das Uni-
meds do Es-
tado de São 
Paulo, realiza 
na próxima 
sexta-feira, 
dia 27 de maio, o Ato 
Pela Saúde da Mulher. Trata-se uma 
ação preventiva para as professoras 
associadas, que vai ocorrer simultane-
amente em cinco cidades: São Paulo, 
Campinas, Bauru, São José do Rio Preto 
e Ribeirão Preto. As interessadas po-
dem acessar a programação completa 
e inscrever-se para participar no site 
www.saudegeia.com.br 

Confira as novas 
publicações do site 
da APEOESP:
 O livro “Saúde dos Professores 

e a Qualidade do Ensino”, recém-lan-
çado pelo Sindicato, traz a segunda 
edição da pesquisa sobre saúde e con-
dições de trabalho dos professores da 
rede estadual de ensino de São Paulo.
 A edição de maio do Boletim dos 

Aposentados destaca um artigo sobre 
sexualidade, tema da primeira palestra 
do Ciclo de Conferências, a agenda 
de cursos gratuitos da Secretaria dos 
Aposentados, entre outros assuntos.
 A mais recente resenha da seção 

Teses e Dissertações traz o doutorado 
que a pesquisadora Andreza Barbosa 
defendeu na Unesp sobre os salários dos 
professores brasileiros. As publicações 
e pesquisas da APEOESP estão entre as 
fontes do trabalho de 210 páginas.

Professor no Centro
O Projeto Professor no Centro, lan-

çado pelo Centro Cultural São Paulo, 
abre espaço para a troca de experiên-
cias e os debates sobre o uso multidis-
ciplinar da linguagem artística. Entre as 
atividades previstas para as próximas 
semanas estão exposições de relatos 
de experiências bem sucedidas na edu-
cação formal e informal, workshop e 
ações de mediação. O Centro Cultural 
fica na Rua Vergueiro, 1000. Mais 
informações: (11) 3397 4002.

6 bilhões de outros
Mais de 6 bilhões e 700 milhões de 

seres humanos povoam a Terra. A super-
população é tema da Mostra “6 bilhões 
de outros” em cartaz no Masp. A mostra 
itinerante, que estreou em 2009 em Pa-
ris, foi criada pelo francês Yann-Arthus 
Bertrand. O destaque da montagem 
brasileira é o vídeo “Somos São Paulo”, 
com depoimentos de habitantes da 
metrópole sobre migração e imigração. 
Todos podem participar do projeto no 
site www.6bilhoesdeoutros.org. 

Confira mo Masp, na Avenida Paulis-
ta, 1578. Os ingressos custam R$ 15,00, 
mas a entrada é franca às terças. Visitas 
e excursões podem ser agendadas atra-
vés do telefone (11) 3283 2585.

No mais recente lançamento 
da Summus Editorial - “Educação 
ou o quê? - Reflexões para pais e 
professores” -, a psicanalista Anna 
Veronica Mautner discute conceitos 
como ética, respeito e construção 
da cidadania e temas como a 
valorização social, profissional e 
salarial do professor. 
A relação dos estudantes com a 
Internet, a violência escolar e a 
chamada ‘educação livre’ também 
são alvo da psicanalista. 
Confira nas livrarias!

Bullying 
A FMU lançou ontem o Núcleo Me-

tropolitano de Estudos Interdisciplina-
res Sobre o Bullying. Em parcerias com 
as Secretarias da Educação, o Núcleo 
vai levar às escolas publicações sobre 
o tema como as Cartilhas “Bullying - 
Justiça nas Escolas”, da psiquiatra 
Ana Beatriz Barbosa 
Silva, e “Bullying - 
Aspectos Jurídicos”, 
do ministro Marco 
Aurélio Mello, do 
STF. Assista o lança-
mento no site www.
fmutv.net.br


