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Pesquisa 
sobre Ciências

O relacionamento com o oceano 
e a percepção de sua importância 
entre os professores de Ciências é o 
tema do Trabalho de Conclusão de 
Curso de Francine Matsumoto Dutra, 
aluna do Instituto Oceanográfico da 
USP. Os professores podem participar 
da pesquisa, respondendo questio-
nário disponível no Google Forms: 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfsDl3CTWL_2PSIWcsADYs
ov4fnsXB09Kh9EMya-2OWFU2BYw/
viewform?usp=sf_link

Mulheres no Cinema
Com foco neste Mês das Mulhe-

res, as plataformas de streaming desta-
cam filmes recentes protagonizados por 
mulheres, como "Lou", uma produção 
alemã-suiça sobre a escritora e psica-
nalista russa Lou Andreas-Salomé, uma 
intelectual que escreveu sobre feminis-
mo, sexualidade e seus relacionamentos 
com Nietzsche, Freud e Rilke.

Repúdio
Houve passeata 

neste domingo, 25 
de março, em defesa do Padre Júlio 
Lancelloti, que foi ameaçado de morte. 
Histórico defensor dos moradores de 
rua, o padre de 69 anos tem denuncia-
do a truculência da Guarda Civil e da 
PM contra esta população, que chega 
a 25 mil pessoas na capital. 

A verdade sobre Marielle
Mais de cem entidades 

internacionais denuncia-
ram o Brasil em sessão 
da ONU, no último dia 
20, pela execução da ve-
readora Marielle Franco e 
seu motorista, Anderson Gomes, no Rio 
de Janeiro. O crime gerou uma onda de 
fake news no País. Para rebater as notícias 
falsas, ativistas sociais criaram o site "A 
verdade sobre Marielle": https://www.
mariellefranco.com.br/averdade.

Exposição – Grátis
Está em cartaz, até 

o dia 07 de abril, no 
Centro Cultural Ban-
co do Brasil a maior 
retrospectiva sobre 
Jean-Michel Basquiat 

já realizada no País. O artista, que per-
sonificou Nova York nos anos 70 e 80, 
é inspiração para a atual cena cultural, 
especialmente para gratiteiros como 
Os Gêmeos, que também têm obras 
na exposição, aberta de quarta à se-
gunda, das 9h às 21h. O CCBB fica na 
Rua Álvares Penteado, 112, no Centro.

Celebre: 27 de 
março é o Dia Inter-
nacional de Teatro. 
Professores têm meia-
-entrada garantida nas dezenas de espetá-
culos e musicais em cartaz em São Paulo.

O dia 31 de março marca o 
início da Ditadura Militar 
no Brasil. O período, que 
começou em 1964, é tema 
do livro Cravo Vermelho, de 
Virgilio Pedro Rigonatti, cujo 
alter ego literário vai narrar 
os marcantes episódios da 
época. Já o jornalista Tom 
Farias acaba de lançar, pela 
Editora Malê, "Carolina - uma 
biografia", livro sobre a 
escritora Carolina Maria de 
Jesus, que ficou famosa com 
"Quarto de Despejo", mas 
já havia escrito romances, 
contos, poesias e letras de 
música antes do best-seller, 
publicado em 1958. 

Destaque ainda para o mais novo 
filme de Steven Spielberg, "The Post – A 
Guerra Secreta", que conta a história 
da jornalista que mudou a história, ao 
publicar um dossiê que desmascarou 
o governo norte-americano em meio à 
Guerra do Viet- 
nã: Katharine 
Graham, interpre- 
tada pela atriz 
Meryl Streep.

E se o assunto é cinema, indis-
pensável falar sobre o documentário "O 
Processo", da  cineasta Maria Augusta 
Ramos. Premiado no Festival lnterna-
cional de Berlim, o filme retrata o im-
peachment de Dilma Rousseff, através 
de um paralelo com a obra homônima 
do tcheco Franz Kafka. Sob aplausos, 
neve e protestos contra Temer, o filme 
conquistou público e crítica em Berlim.


