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Basta!
"Estou dilacerada por ter sido agredida 

fisicamente. Estou dilacerada por saber 
que não sou a única, talvez não seja a 
última. Estou dilacerada por já ter sofrido 
agressão verbal, por ver meus colegas 
sofrerem. Estou dilacerada porque me 
sinto em desamparo, como estão desam-
parados todos os professores brasileiros."

Professora de Língua Portuguesa 
em Santa Catarina, Marcia Friggi foi agredida 

por um estudante de 15 anos, 
um episódio que repercutiu em todo o País.

Em uma trágica coincidência, a 
agressão contra a professora Márcia 
ocorreu na mesma semana que o Mi-
nistério Público divulgou que 2.925 
mulheres brasileiras foram assassina-
das, entre março de 2016 e março de 
2017; uma impressionante média de 
oito feminicídios por dia, no País. 

Organizado pelas 
pesquisadoras Eva Blay e Lúcia 
Avelar para a Edusp, "50 anos 
de feminismo: Argentina, 
Brasil e Chile: A construção das 
mulheres como atores políticos 
e democráticos" apresenta 
a trajetória e os desafios do 
feminismo. Destaque ainda 
para o lançamento de "A (In)
visibilidade de um legado", 
biografia com obras inéditas 
de Júlia Lopes de Almeida, 
dramaturga que participou 
da fundação da Academia 
Brasileira de Letras. O livro 
da pesquisadora Michele 
Asmar Fanini foi editado pela 
Intermeios.

Chico Buarque inédito
Chegou às lojas, 

no último dia 25, 
"Caravanas", 23º 
álbum de Chico Bu-
arque, com nove 
faixas, sendo sete 
inéditas. Destaque 
para "Tua Cantiga", alvo de polêmicas no 
pré-lançamento, a faixa-título "Carava-
nas", que canta o conflito entre o morro 
e o asfalto, e a regravação de "Dueto", 
atualizada com citação às novas mídias.

Mobilize-se
Cidada- 

nia - Estão 
abertas as 
inscr ições 
para o Prê-
mio Betinho 
Imagens de Cidadania, iniciativa da 
Rede Nacional de Mobilização Social 
em homenagem ao sociólogo Herbert 
de Souza, o Betinho, que morreu há 
20 anos. Serão premiados vídeos que 
retratem projetos de mobilização em 
defesa dos princípios de igualdade, 
diversidade, participação, solidarie- 
dade e liberdade. Saiba mais em 
www.mobilizadores.org.br

Saúde - O Hospital de Câncer de 
Barretos lançou o "Atlas do Tabaco", 
uma parceria com a American Cancer 
Society. O Atlas traz informações sobre 
os perigos do consumo do cigarro e 
pode ser utilizado como material de 
apoio nas escolas. A publicação está 
disponível para download gratuito no 
site www.atlasdotabaco.com.br.

Trânsito Seguro - Estão abertas 
as inscrições para o Programa Aprender 
em Rede com o tema “Caminho Seguro 
para a Escola”, voltado a professores 
interessados em desenvolver atividades 
relacionadas à educação no trânsito. O 
programa conta com o aval da ONU e 
da  FIA - Federação Internacional do Au-
tomóvel. Os interessados devem se ins-
crever pelo link https://goo.gl/yWjdkS

Educar Hoje
O Ciclo Educar Hoje: Educação 

Integral e Cidades Educadoras está 
em cartaz, até o dia 20 de setembro, 
em dez unidades do Sesc, na capital, 
interior e litoral. Com a participação de 
educadores renomados, o Ciclo com-
partilha experiências de aprendizado. 
A programação completa está no site 
www.sescsp.org.br

Grito dos Excluídos
A CNBB aca-

ba de divulgar 
o tema do 23º 
Grito dos Ex-
cluídos/as: ‘Por 
direitos e demo-
cracia, a luta é 
todo dia’, uma 
referência às ameaças das reformas 
contra os trabalhadores. O Grito será 
no dia 07 de setembro.


