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No ano do centenário da 
Revolução Russa, a Editora 
Boitempo lança "A Revolução 
das Mulheres", de Graziela 
Schneider Urso. Doutora 
em Literatura e Cultura 
Russa, Graziela reuniu 
panfletos, fotografias e 
ensaios produzidos pelas 
mais importantes pensadoras 
revolucionárias da Rússia. Já a 
Editora Unesp leva às livrarias 
"O coração da Pauliceia ainda 
bate", livro de crônicas do 
sociólogo e colunista José de 
Souza Martins, que retrata 
São Paulo com poesia e olhar 
histórico.

Japan House 
São Paulo, Los Angeles e Londres 

acabam de ganhar unidades do Japan 
House, um centro cultural que combina 
arte e tecnologia para difundir a cultura 
japonesa. Em São Paulo, o prédio de 
quatro andares tem um jardim de inver-
no japonês aberto ao público. A Japan 
House fica na Avenida Paulista, 52.

Música

Inezita - Falecida em 2015, Ine-
zita Barroso é homanageada na Série 
Ocupação do Itaú Cultural, na Avenida 
Paulista. O Instituto também recuperou e 
digitalizou a obra da folclorista, cantora e 
atriz no projeto "O Gravador de Inezita".

Pixinguinha 
- "Carinhoso", o 
clássico de Pixin-
guinha, completa 
100 anos em 2017. Este ano celebra-se 
também os 120 anos de nascimento do 
compositor e instrumentista Alfredo da 
Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha. Para 
comemorar, o Instituto Moreira Salles 
criou um site com publicações, fotogra-
fias e milhares de partituras do carioca. 
Também celebrando os clássicos do com-
positor, o Projeto Pixinguinha da Funarte 
está em turnê pelo País até novembro. 

No livro tudo tem
Em cartaz até 

o dia 27 de maio, 
o espetáculo "No 
livro tudo tem" 
destaca a impor-
tância da leitura através da história 
de um País fictício chamado Penúria. 
A montagem é inspirada em clássicos 
como Câmara Cascudo e Calvino e fil-
mes de Chaplin e Kubrick. A peça tem 
sessão sábado, às 11 da manhã, no 
Teatro Anchieta do Sesc Consolação, 
na Rua Doutor Vila Nova, 245.

Rádio
As pesquisas produzidas na USP 

e a análise de seus professores sobre 
questões da atualidade, divulgadas no 
seu jornal impresso, agora podem ser 
conferidas também pelo rádio. O Jornal 
da USP vai ao ar na Rádio da Universida-
de, das 7h30 às 9h30. As entrevistas já 
realizadas podem ser conferidas no site 
http://jornal.usp.br/editorias/radio-
-usp/jornal-da-usp-no-ar/

Museus
Afro-Brasil 

- Neste mês de 
maio, o Museu 
Afro Brasil estreou 
três novas exposições: "Geometria afro-
-brasileira e africana", a mostra "A quem 
interessar possa", sobre São Paulo, e 
"1888 - Instalação de Jefferson Ferrão", 
que retrata os vínculos entre escravidão 
e religiosidade. O Museu tem entrada 
pelo portão 10 do Parque do Ibirapuera 
e ingressos grátis aos sábados. 

Masp - A exposição "Quem tem medo 
de Teresinha Soares?" reúne, no Masp, 
obras da artista mineira que trabalha com 
questões de gênero desde a década de 60. 
São pinturas, serigrafias e instalações com 
representações do corpo, do erotismo e 
repressão. O Museu da Avenida Paulista 
tem entrada gratuita às terças-feiras. 

Professores paulistas lançaram o Pro-
jeto "Bixo SP", com aulas preparatórias 
para os vestibulares das universidades 
públicas paulistas. Além do site, o cursi-
nho pode ser acompanhado através das 
redes sociais. Trata-se de uma iniciativa 
da plataforma educacional Descompli-
ca: https://descomplica.com.br


