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3 X ChicoLançada por um abolicionista norte-
americano no século XIX, a única 
biografia conhecida de um escravo no 
Brasil ganha uma versão em português, 
escrita pelos historiadores Bruno Véras 
e Nielson Bezerra. O livro que está 
sendo editado pela Civilização Brasileira 
conta a história de Mahommah Gardo 
Baquaqua. Nascido no Benin, ele foi 
preso e vendido para um traficante de 
escravos, que o acorrentou em um navio 
negreiro com destino ao Brasil, onde 
foi submetido a trabalhos forçados. 
Baquaqua conseguiu fugir e seus relatos 
indicam que passou pelos Estados 
Unidos e Haiti. Esta história já pode 
ser conferida no site www.baquaqua.
com.br, que traz uma edição digital 
interativa da biografia com foco no 
público infantil.

Um doutorado sobre as crônicas 
musicais de Chico Buarque é destaque 
na seção Teses e Dissertações no site 
da APEOESP, neste início de ano que 
tem ainda o documentário "Chico, 
Artista Brasileiro", do cineasta Miguel 
Faria Júnior, em cartaz no cinema. O 
compositor também é uma das presen-
ças confirmadas no Show de Verão da 
Mangueira, que será apresentado em 
São Paulo no dia 27 de janeiro.

História USP
Estudantes de 

História da USP que 
participam do Pro-
grama de Educação Tutorial, o PET, estão 
formando turmas para o curso "Ressigni-
ficando São Paulo", que terá duração de 
um semestre com aulas teóricas e excur-
sões focadas na temática do Ensino de 
História da África e dos Afrobrasileiros. 
Informações e inscrições no site https://
pethistoriausp.wordpress.com/

FotoRetrospectiva
Em cartaz no Shopping Ibirapuera, 

na zona Sul, a exposição FotoRetrospec-
tiva 2015, reúne 80 fotografias dos fatos 
que marcaram o último ano. Organizada 
pela Associação de Repórteres Fotográ-
ficos e Cinematográficos no Estado de 
São Paulo e pela Canon, a FotoRetros-
pectiva já está em sua 11ª edição.

150 anos de um clássico
Autor de um dos marcos da Literatura 

brasileira, o escritor e jornalista Euclides 
da Cunha será homenageado durante 
2016 em uma série de eventos, que ce-
lebram os 150 anos do seu nascimento. 
Quando escreveu "Os Sertões", sobre a 
luta entre republicanos e os fiéis de Anto-
nio Conselheiro em Canudos, Euclides era 
repórter do Jornal O Estado de S. Paulo.

Salvando Vidas
Depois das férias de 

verão, o gibi "Salvan-
do Vidas", da Turma da 
Mõnica, que está sendo 
distribuído no Litoral Pau-
lista, chegará ás escolas públicas através 
do Projeto Bombeiro Educador. Trata-se 
de uma publicação dedicada às dicas de 
seguranças nas praias, mas que valem 
para qualquer lugar, como o uso do 
protetor solar e os problemas acarre-
tados pelo lixo abandonado na areia.

Unesp - 40 anos
A Unesp completa 40 

anos. Criada em 30 de ja-
neiro de 1976, a Universidade Estadual 
de São Paulo tem 34 unidades instala-
das em 24 cidades paulistas. O calendá-
rio de eventos de comemoração, textos 
e fotos sobre a história da Unesp estão 
no site www.unesp.br/40anos

Novo cineclube
São Paulo vai ganhar um cineclube, 

que será inaugurado no próximo sába-
do com a exibição do filme "Sinfonia 
da Metrópole", clássico de 1929 com 
trilha sonora executada ao vivo pelo 
músico Livio Tragtenberg. A Sala Ci-
nematographos é um anexo da Casa 
Guilherme de Almeida, localizada na 
Rua Cardoso de Almeida, 1943, em 
Perdizes. A entrada é gratuita. Mais 
informações: www.casaguilherme 
dealmeida.org.br


