Nº 614
Lançado durante o Festival
de Pré-Carnaval na Casa do
Baixo Augusta, o livro 'Pecados
Carnavais' reúne contos,
organizados por Raphael
Guedes, que abordam as
percepções de pecado no
Carnaval, com destaque para
as novas transgressões, como o
autoritarismo e o mal humor. No
último dia 03, a filósofa Marcia
Tiburi lançou "Feminismo em
Comum: Para Todas, Todes e
Todos'", livro da Editora Rosa dos
Tempos sobre o caráter inclusivo
do feminismo na sua luta contra
o patriarcado.

Participe desta luta!
O Dieese lançou uma
campanha nacional de fortalecimento institucional.
Conhecida pela brilhante
atuação junto ao movimento sindical,
a entidade criada há 60 anos é um patrimônio dos trabalhadores. Saiba mais,
através do site www.dieese.org.br

Elas nas Exatas

O Prêmio Elas nas Exatas divulgou os
dez projetos pedagógicos selecionados,
que destacam o desempenho feminino
nas Ciências Exatas e Tecnológicas.
Apoiado pela ONU Mulheres, o Prêmio
dá visibilidade para trabalhos realizados
em escolas indígenas e quilombolas.
Conheça os projetos no site http://www.
fundosocialelas.org/elasnasexatas/.

Oscar

Educação - Os

brasileiros Diego
M a h f o u z Fa r i a
Lima e Rubens Ferronato estão entre os 50 finalistas do
Global Teacher Prize, o Prêmio Professor
Global, considerado o Oscar da Educação. Diego coordenou um projeto
para conter a evasão de alunos em uma
escola pública de São José do Rio Preto
e Rubens desenvolveu um material pedagógico para alunos com deficiência
visual. O vencedor do Global Teacher
será anunciado no dia 18 de março, em
Dubai, nos Emirados Árabes.
Cinema - O
Brasil também está
na luta pelo
O s c a r, e m
Hollywood. O diretor Carlos Saldanha
vai concorrer à estatueta pelo seu
trabalho em "Touro Ferdinando", uma
animação pacifista que teve mais de
800 mil espectadores no Brasil, somente no seu primeiro final de semana
em exibição.
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Farol Santander
São Paulo ganhou
mais um centro de arte
e lazer. É o Farol Santander, o antigo prédio
do Banespa inspirado no Empire State
de Nova York. Patrimônio do Estado,
o edifício abriga agora, nos seus 35
andares, galeria de arte, pista de skate e outros espaços de lazer. O Farol
Santander fica na Rua João Brícola,
24, no Centro. Os ingressos podem ser
comprados no local ou através do site
www.farolsantander.com.br

Carnaval

Bloco - O centená-

rio de uma pesquisa pioneira sobre o
samba e o Carnaval
é o tema do Bloquinho do Mário, que vai
acontecer na Casa Mário de Andrade, no
dia 09 de fevereiro. O grupo Ministério do
Samba vai tocar marchinhas tradicionais,
frevos e outros ritmos pesquisados pelo
escritor. A Casa fica na Rua Lopes Chaves,
546, na Barra Funda.

Sem Assédio - A Platafor-

ma Aconteceu no Carnaval
é uma iniciativa do site Catraca Livre, com o apoio da ONU Mulheres, ONGs e coletivos feministas,contra o
assédio no Carnaval. A ideia é elaborar
um Mapa do Assédio, através dos
relatos publicados na Plataforma. Acesse
www.aconteceunocarnaval.org
O Projeto
Guri está
com inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro
para mais de 6 mil vagas em cursos de
música gratuitos, no interior e litoral de
São Paulo. O Projeto atende estudantes
de 06 a 18 anos em diversos centros
de educação musical. Veja no site
www.projetoguri.org.br/matriculas.

