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O Mês das Mulheres 
continua inspirando 
lançamentos editoriais. 
"Mulheres Positivas" 
reúne histórias de 
empreendedoras como 
Tia Dag, que fundou a 
Casa do Zezinho. O livro 
de Fernanda Médici e 
Fabiana Saad foi lançado 
pela Editora Enkla. Já 
a consultora financeira 
Patrícia Lages fala sobre 
empoderamento feminino 
e finanças no livro "Lugar 
de mulher é onde ela 
quiser", da Editora Vida 

Teatro para resistir Olimpíada de História
Estão abertas as 

inscrições para a 9ª 
Olimpíada Nacional 
em História do Brasil, 
projeto da Unicamp 
para professores de 
História e alunos dos 
ensinos Fundamental 
(8º e 9º anos) e Médio. Além de pro-
mover a disciplina, a Olimpíada está 
realizando também o seu 4º Curso de 
Formação de Professores, cujo tema é 
"Imagens em sala de aula”. Regulamen-
to: www.olimpiadadehistoria.com.br

No Dia Internacional do Teatro, do 
Circo e do Grafite, 27 de março, os tra-
balhadores da cultura farão manifesta-
ção nas escadarias do Teatro Municipal. 
A principal reivindicação do Ato, que 
começa às 15h00, é o descongelamen-
to das verbas da cultura em São Paulo.

Destaque para dois espetáculos 
teatrais, que tratam do atraso e da 
intolerância que abalam o País.
 O ator Ailton Graça e o Grupo 

Folias estão no espetáculo "Solidão", 
que conta a história de um vilarejo na 
América Latina, atacado por forastei-
ros. "Solidão" está em cartaz de sexta 
a domingo no Galpão do Folias, na 
Rua Ana Cintra, 213, na Santa Cecília.
 "Isso não é um sacrifício", que acaba 

de estrear no Teatro do Sesc Ipiranga, fala da 
perseguição e violência dos dias atuais, espe-
cialmente contra as mulheres. A premiada 
atriz Fernanda D'Umbra interpreta o texto 
do escritor Fernando Bonassi. Os ingressos 
custam R$ 6,00. Esta unidade do Sesc fica 
na Rua Bom Pastor, 822, no Ipiranga.

Dossiês
Ocupações - A Fa-

culdade de Educação da 
 Unicamp publicou na Re-
vista Educação Temática 
Digital o dossiê "(Des)ocu-
par é resistir?". O periódico 
reúne 20 artigos sobre os movimentos 
de ocupação de escolas públicas. O dos-
siê está disponível para download no 
site http://periodicos.sbu.unicamp.br

Revolução Russa 
-  O mais novo núme-
ro da Revista História e 
Cultura do Programa de 
Pós-Graduação da Unesp 
de Franca traz um dossiê 
sobre o centenário da Re-
volução Russa. Leia no site 
http://periodicos.franca.unesp.br/

Yoko Ono em SP
Mais de 230 brasileiras contribuíram 

com seus relatos de violência para uma 
das obras da exposição “O céu ainda é 
azul. Você sabe...”, que reúne obras da 
artista plástica Yoko Ono no Instituto 
Tomie Othake. A exposição será aberta 
no dia 1º de abril. O Instituto fica na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, em 
Pinheiros. Às terças, a entrada é gratuita.

Autismo
Para celebrar o dia Mundial da 

Conscientização do Autismo, que 
acontece em 02 de abril, a Asso-
ciação de Amigos do Autista fará 
mobilizações no Parque Mário Covas, 
localizado na Avenida Paulista, e na 
Assembleia Legislativa. A Associação 
oferece palestras e serviços gratuitos. 
Informações: www.ama.org.br

É greve!
Os professores 

da rede estadual 
de São Paulo en-
tram em greve no 
dia 28 de março. 
Na próxima sexta-
-feira, dia 31, ha-
verá Assembleia 
da categoria no 
vão livre do Masp. 
Em campanha salarial, os professores 
continuam na luta contra as Reformas 
da Previdência e do Ensino Médio.


