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A Phorte Editora criou um código 
para garantir descontos para os 
associados da APEOESP nas compras 
através do seu site. Através do código 
APEOESP2018, a Editora oferece 30% 
de desconto na compra da coleção 
Reggio Emilia, que aborda o método 
pedagógico, e outros títulos. O site é 
www.phorte.com.br.
Destaque ainda para o lançamento 
da Editora Humanitas, "Invadindo 
o mundo público: Movimentos de 
Mulheres (1945-1964)", de Marcela 
Cristina de Morente. O livro é resultado 
da dissertação de mestrado da autora 
sobre a luta feminina pós-Estado Novo.

HQs & História
O historiador Eduardo 

Molina e o sociólogo Rodri-
go Gallo realizam, no pró-
ximo dia 24, o workshop 
"O século XX através das 
Histórias em Quadrinhos". 
Em pauta, a simbologia 
de personagens mundial-

mente conhecidos, como SuperMan e 
Batman, e suas referências a episódios 
como guerras, terrorismo e governos 
totalitários. O workshop vai acontecer 
em auditório, na Avenida São João, 822, 
na República. Inscrições através do apli-
cativo Sympla: www.sympla.com.br

Passeios na USP
A USP divulga o seu patri-

mônio arquitetônico, cien-
tífico e cultural através de 
passeios gratuitos. Trata-se 

do Programa Giro Cultural que oferece 
três roteiros guiados dentro do campus 
Butantã e o roteiro "A USP e a São Paulo 
Modernista". Para agendar as visitas, é 
só entrar em contato com o Giro Cul-
tural, através do e-mail girocultural@
usp.br ou do telefone (11) 3091 1190.

Apoie o Le Monde!
O Jornal Le 

Monde Diplo-
matique Brasil 
l a n ç o u  u m a 
campanha de 
financiamento 
coletivo. Assim 
como outros 
veículos de im-
prensa crítica e 
independente, 
o Le Monde en-
frenta dificuldades no Brasil. Para o 
editor-chefe do jornal, Silvio Caccia Ba-
vah, "é preciso  fortalecer redes e fóruns 
para debater a radicalização da demo-
cracia". Para ler e apoiar o Le Monde, 
acesse http://diplomatique.org.br

Filosofia Clínica
Estão abertas as inscrições para as 

novas turmas da Formação em Filosofia 
Clínica do Instituto Interseção. O curso 
de 18 meses é voltado para graduados 
em todas as áreas  que tenham interes-
se em estudar a aplicação da Filosofia 
a questões cotidianas. O processo sele-
tivo vai avaliar os candidatos ao curso, 
através de currículo e carta de interesse, 
que devem ser encaminhados ao e-mail 
monica_aiub@uol.com.br

Meninas na Ciência
O Projeto Donas da 

Rua da Turma da Mô-
nica elegeu a cientista 
espacial Katherine Jo-
hnson para comemorar 
o Dia Internacional das 

Mulheres e Meninas na Ciência, celebra-
do em 11 de fevereiro. A data foi criada 
pela ONU para fortalecer a igualdade de 
gênero neste campo. A cientista norte-
-americana, retratada no filme “Estrelas 
Além do Tempo”,  trabalhou no cálculo 
da trajetória do voo do Apolo 11 e é 
homenageada pela nova personagem 
da Turma da Mônica, Milena.

Projeto "Escola 
no Circo dos Sonhos"

O Circo dos Sonhos estreia o seu 
novo espetáculo, "Alakazan - A Fábrica 
Mágica", na próxima sexta-feira, dia 23. 
Tendo como embaixador o ator Marcos 
Frota, o Circo criou um Projeto-Escola, 
para que os estudantes vivenciem a 
arte circense, que é levada pela trupe 
em duas lonas que percorrem o País. 
Em São Paulo, a lona será montada na 
esquina da Avenida Ricardo Jafet com 
a Rua Vergueiro. Os ingressos de R$ 
15,00 a R$ 50,00 podem ser adquiri-
dos na própria bilheteria do circo. 

Mais informações: (11) 2076 0087.


