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Mês das Mulheres no 
site da APEOESP
 A história das pre-

cursoras do feminismo 
brasileiro é o mais re-
cente destaque na seção 
Teses e Dissertações. A 
professora Marcela Cris-
tina de Oliveira Morente 
é autora do mestrado 
e do livro "Invadindo o Mundo Público: 
Movimentos de Mulheres (1945-1964)", 
abordados na seção.

 A edição 2018 
do Boletim das Mu-
lheres está disponível 
para download no site 
do Sindicato, com re-
portagens sobre a mi-

soginia no Brasil, a PEC 181, os casos 
de assédio em Hollywood e outros 
temas relevantes.

Olimpíada de História
Já estão abertas 

as inscrições para a 
10ª Olimpíada Na-
cional em História 
do Brasil, projeto do 

Departamento de História da Unicamp. 
Dentro da programação, há um Curso de 
Formação de Professores, que tem como 
tema nesta sua 5ª  edição “Narrativas da 
América: discursos e dinâmicas locais”. 
Regulamento e inscrições no site www.
olimpiadadehistoria.com.br.

Fórum Social
Salvador abre nesta 

terça-feira, 13 de março, 
o Fórum Social Mundial, 
que em 2018 dedica-se ao tema "Re-
sistir é criar! Resistir é transformar!". 
O Fórum, que nasceu em 2001, volta 
ao Brasil  depois de ter percorrido o 
mundo nos últimos anos, agregando 
os movimentos sociais e sindicatos na 
luta contra o neoliberalismo.

Literatura
Piquenique - A 

menina que indica 
livros fará o seu 15º 
Piquenique Literário 
no Parque Sabesp 
Mooca no dia 18 de março. Catari-
na Bertulucci comanda piqueniques 
para incentivar a leitura e facilitar a 
circulação de livros, através de trocas 
e sorteios. Saiba mais no site www.
ameninaqueindicalivros.com.br

Seminário - O Seminário Arte, Pa-
lavra e Leitura na 1ª Infância vai reunir, 
entre os dias 13 e 15 de março, no 
Sesc Pinheiros autores, ilustradores e 
especialistas, como a premiada escri-
tora Marina Colassanti. A programação 
completa está no site  www.semina-
rioprimeirainfancia.com.br.

Mulheres, 
Cultura e 
Poder

A Casa do Baixo 
Augusta realiza até o dia 29 de março 
o Ciclo "As Augustas: Mulheres, Cultura 
e Poder", que tem em sua programação 
exposições, shows e oficinas. A Casa 
fica na esquina das Ruas Consolação e 
Rego de Freitas. Mais informações no 
site http://baixoaugusta.org.br.

Grátis - A Unifesp está com inscri-
ções abertas para um curso de extensão 
gratuito, que vai abordar a presença da 
Neurociência na Literatura e no Cinema. 
O curso "Neurociência, Ficção Científica 
e o Problema Homem-Máquina" será 
ministrado no Auditório da Universidade, 
na Vila Clementino. Mais informações no 
site www.unifesp.br

Terapia -  Associada à APEOESP, a 
professora Maria Lúcia e a psicóloga 
Clélia Marília vão realizar no dia 18 
de março um curso sobre a técnica 
terapêutica denominada SandPlay, ou 
caixa de areia. O curso será ministrado 
no Espaço Pense, em São Caetano do 
Sul. Mais informações pelo whatsapp: 
(11) 9 9896 7139.

A biografia da pediatra 
Zilda Arns, lançada pela 
Editora Rocco, conta 
a história da médica 
que salvou milhares de 
crianças da desnutrição 
e foi indicada três vezes 
ao Prêmio Nobel da Paz. 
Destaque também neste Mês 
Internacional das Mulheres 
para o retorno ao mercado 
da Editora Rosa dos Tempos, 
dedicada exclusivamente 
à temática feminista e que 
reestreia com "Feminismo 
em Comum", de Márcia 
Tiburi.


