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Olá! Chegou o clipping da sua Biblioteca! Vamos lá?

Campanha ‘adote um cíclo’, do Instituto Ela: participe do combate à pobreza menstrual!

Esta é uma ação de responsabilidade social da Saint Paul, junto ao Instituto
Ela. Contamos com sua doação de absorventes, na caixa localizada na
entrada da Saint Paul. A campanha é constante.

Saiba mais sobre a destinação das doações no site do ELA.

Quite multas com a doação de absorventes!
No mês da mulher e em apoio à Campanha "adote um cíclo", a Biblioteca aceita o pagamento de multas
por meio da doação de absorventes. Entregue na Biblioteca quantos pacotes de absorventes desejar.

Para celebrar o mês do Dia Internacional da Mulher, sugerimos alguns conteúdos:
● Absorvendo o tabu (Dir.: Rayka Zehtabchi e Melissa Berton, 2018): vencedor do Oscar de Melhor

Documentário em Curta-Metragem. Disponível em plataforma de streaming.
● Diversidade em Conselhos: este evento da comunidade ABP-W conta com a presença de Luiza

Helena Trajano e Chris Aché. Assista no canal da Saint Paul no Youtube.
● Rede Mulher Empreendedora: a jornada de resistência de Ana Fontes. Confira a entrevista no

canal do Youtube do podcast do Do Zero Ao Topo.

Tem na Biblioteca
Convidamos você a ler a obra Pequeno manual antirracista, ganhadora
do prêmio Jabuti em 2020. Solicite seu empréstimo na Biblioteca!

A autora: Djamila Ribeiro é filósofa, ativista social, professora universitária
e escritora. Denuncia a violência e a desigualdade social, principalmente
contra negros e mulheres, tão características da sociedade brasileira.

A Biblioteca está disponível para você!
Estudantes, docentes, coordenadores e monitores acadêmicos, e colaboradores, podem
usufruir dos acervos e serviços da Biblioteca. Cadastre-se conosco!

A Biblio-Securato orienta-se pelo Programa de Integridade Saint Paul & LIT.

Boa leitura!
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https://www.institutoela.org.br/adote-um-ciclo
https://www.youtube.com/watch?v=FVkOmoI1Xv8
https://www.youtube.com/watch?v=8gaHeluHzOg
https://saintpaul.com.br/programa-de-integridade/

