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Neste Mês das Mulheres, a 
Livraria Unesp oferece em seu site 
descontos em dezenas de títulos 
dedicados ao feminino; destaque 
para os clássicos de Angela Davis 
e biografias de Elis Regina e Leila 
Diniz, entre outras. Está disponível 
em português, para download 
gratuito, a obra “Njinga Mbande: 
Rainha do Ndongo e do Matamba”. 
A trajetória de Jinga, uma das 
lideranças mais expressivas que 
Angola já teve, integra a série 
Mulheres na História da África, da 
Unesco, que pode ser acessada no 
site http://unesdoc.unesco.org/

Repúdio

14 de março de 2018 tornou-se um 
dia simbólico da violência e arbitrariedade 
crescentes no País. No Rio, a vereadora 
Marielle Franco, referência na luta pelos di-
reitos humanos, e seu motorista Anderson 
Gomes foram executados a tiros.

Em São Paulo, professores da rede 
municipal foram atacados, pela Guarda 
Civil, com golpes de cassetete e spray de 
pimenta durante protesto na Câmara, con-
tra a Reforma da Previdência de João Dória. 

O adeus do gênio
Uma trajetória genial de-

dicada à compreensão do 
universo terminou no último 
dia 14. O físico britânico Ste-
phen Hawking faleceu na In-

glaterra. O cientista, portador de uma 
rara doença degenerativa, descobriu os 
fundamentos da astrofísica moderna, 
como a nova teoria do espaço-tempo 
e a radiação dos buracos negros.

Todo Dia Delas
O HuffPost Brasil criou uma plata-

forma para celebrar a mulher durante 
os 365 dias do ano. Até março de 
2019, o projeto Todo Dia Delas vai pu-
blicar diariamente histórias de mulhe-
res corajosas e empreendedoras. Serão 
365 ensaios, com textos, fotografias e 
depoimentos de mulheres inspirado-
ras. Acesse www.tododiadelas.com.

Democracia 
ontem e hoje

40 anos de luta 
 O protagonismo 
político das mulhe-
res no Movimento 
do Custo de Vida é 
o tema do próximo 

debate do Centro de Documentação e 
Memória da Unesp, que vai acontecer 
no dia 21 de março. O debate começa 
às 18h30, com transmissão através 
do site www.tv.unesp.br/cedem. Mais 
informações: (11) 3116 1701.

Contra o golpeCriado em 
2016, o Movimento Acadêmicos e 
Ativistas pela Democracia no Brasil 
acaba de lançar um manifesto contra 
a censura aos cursos sobre o Golpe de 
2016, oferecidos pelas universidades 
brasileiras. O Movimento reúne pro-
fessores de renomadas universidades 
norte-americanas, como Harvard e Yale.

Coletivo de Escritores 
 Será no dia 07 de abril 

a próxima reunião do Coletivo 
de Escritores da APEOESP, co-
ordenado pelo Diretor Juvenal 
de Aguiar Penteado Neto. 
O Sindicato terá, pela primeira vez,  
estande na Bienal do Livro, cuja 25ª 
edição acontecerá em agosto. Os inte-
ressados em participar devem escrever 
para juvenalpenteadon@gmail.com.

  Conselheiro sindi-
cal em Poá, Sérgio Deme-
tre  lança, no Auditório 
da APEOESP, dois livros 
dedicados ao xadrez: "Xa-
drez como instrumento de 
combate ao desinteresse 
pela educação formal" e "Xadrez: um 
esporte e uma arte ao alcance de to-
dos". Participe do lançamento, no dia 
23 de março, às 18h00.

O Sesc24 realiza na próxima quar-
ta-feira, Dia Internacional Contra a 
Discriminação Racial, o Seminário 
"Gente que Transforma a Educação: 
Experiências de Equidade Racial e de 
Gênero". O evento marca os 15 anos 
da lei nº 10.639.  Mais informações: 
www.ceert.org.br

21: Luta internacional 


