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O escritor inglês China Miéville 
lança "Outubro", livro da 
Editora Boitempo que conta 
a história da Revolução Russa 
no centenário do histórico 
episódio. “Para se combater a 
extrema direita, é necessário 
lutar pela esquerda", defende 
Miéville, que é autor dos 
premiados "Estação Perdido" e 
"A Cidade & a Cidade".  Destaque 
ainda para o lançamento de 
"Maestro Soberano - Ensaios 
sobre Antonio Carlos Jobim",  
livro organizado por Luca 
Bacchini, para a Editora da 
UFMG, sobre a influência de 
Guimarães Rosa nas geniais 
composições de Tom Jobim.

Cultura Negra
A atriz e cantora Zezé Motta será 

a homanegada da edição 2017 do 
Troféu Raça Negra. Seu nome foi 
anunciado durante o lançamento do 
Troféu e da FlinkSampa - Festa do 
Conhecimento, Literatura e Cultura 
Negra, que terá como patrono o es-
critor Paulo Lins. A Flink, que acontece 
entre os dias 16 e 18 de novembro, 
terá ainda um Seminário Internacional 
voltado para educadores com o tema 
"Ética e Estética – Educação Inclusiva 
no Século XXI". Inscrições através do 
site www.flinksampa.com.br

Arte & Poesia
França - A ex-

posição "Toulose-Lau-
trec em Vermelho", 
em cartaz no Masp, 
está chegando ao fim. 
As obras do artista 
francês podem ser 
visitadas até o dia 1º 
de outubro. Às terças, 
a entrada é franca. 

Portugal 
- A poesia de 
Fernando Pes-
soa será tema de 
um workshop 
na Universida-
de Metodista e 
de uma série de 
encontros no 
MAM. No dia 20 de setembro, o pro-
fessor Fernando Carmino apresenta 
na Universidade, localizada em São 
Bernardo, "Em louvor e simplificação 
de Fernando Pessoa e seus heteróni-
mos". Mais informações: (11) 4366 
5998.  No MAM, o tema será "Fer-
nando Pessoa: esoterismo e poesia". 
Informações: (11) 5085 1314.Educação Inclusiva

A Fundação Dorina Nowill está 
recebendo vídeos e fotos de práticas 
pedagógicas com alunos com deficiên-
cia visual. O material selecionado será 
apresentado durante o "II Seminário 
de Educação Inclusiva: Os desafios da 
pessoa com deficiência visual", que a 
Fundação realiza no dia 27 de outu-
bro, no auditório da FIESP. Professores 
têm desconto na inscrição para o even-
to. Mais informações no site www.
fundacaodorina.org.br/seminario

Sindicalismo e 
benefícios

O Repórter Sindical iniciou uma série 
com o tema ‘Sindicalismo e Benefícios’, 
que destaca os direitos, serviços e bene-
fícios que os Sindicatos garantem às ca-
tegorias e à própria sociedade. Produzido 
pela Agência Sindical, o programa reforça 
a importância das entidades de trabalha-
dores para enfrentar a onda conserva-
dora e os ataques a direitos adquiridos, 
impostos pelo novo governo. Confira: ao 
vivo toda quinta, das 20 às 21 horas em 
http://tvagenciasindical.com.br/

Repúdio
Teve repercussão 

internacional o fe-
chamento da expo-
sição "Queermuseu 
- Cartografias da 
Diferença na Arte 
Brasileira", que estava em cartaz no 
Santander Cultural de Porto Alegre até 
o último dia 10. A exposição com 263 
obras de 85 artistas foi cancelada pelo 
patrocinador, depois de um campanha 
virtual difamatória promovida pelo Movi-
mento Brasil Livre, conhecido defensor do 
Projeto Escola sem Partido, que ameaça a 
liberdade de expressão dos professores.


