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"A

verdade vencerá: o povo
sabe por que me
condenam" é uma análise
inédita do ex-presidente Luis
Inácio Lula da Silva sobre
os bastidores políticos do
País nos últimos anos. O
livro lançado pela Editora
Boitempo foi editado a
partir de uma entrevista
concedida pelo ex-presidente
aos jornalistas Juca Kfouri e
Maria Inês Nassif. Destaque
ainda para a trilogia do
psicanalista Tales Ab'Saber,
pela Editora Hedra: "Lulismo,
Carisma Pop e Cultura
Anticrítica", "Dilma Rousseff
e o ódio político" e "Temer
e o Fascismo Comum", este
último ainda em finalização.

Brasil mostra tua cara!
Se estivesse
vivo, Cazuza seria sexagenário. O
cantor falecido em
1990 teria completado 60 anos, no dia 04
de abril. Celebrado em shows e programas especiais, Cazuza deixou um legado
de músicas que tornaram-se atemporais
e simbólicas para os brasileiros, como
"Brasil", "Ideologia" e "O tempo não para".

As seis
centrais
sindicais
brasileiras
estarão
unidas
em uma manifestação com entidades
internacionais, que será realizada neste
1º de Maio em Curitiba. Em São Paulo,
o Ato Unificado na Praça da República
terá a presença dos seguintes artistas:
Banda Liniker e os Caramelows, a rapper Preta Rara, os sambista Leci Brandão e André Ricardo, o grupo Mistura
Popular, ala da Escola de Samba Unidos de Santa Bárbara e os cantores e
intérpretes da Escola Paraíso do Tuiuti,
sensação da Sapucaí em 2018.

Prêmio Itaú-Unicef
Estão abertas as inscrições para a
13ª edição do Prêmio Itaú-Unicef, que
incentiva e dá visibilidade a ações educativas e culturais que estimulem o desenvolvimento de crianças e adolescentes
de escolas públicas. As inscrições podem
ser realizadas no site http://premio
itauunicef.org.br. Mais informações,
através do telefone 0 800 701 7104.

Campanha Free Lula
O jornal francês Le Monde, o britânico The Guardian e outros veículos internacionais têm destacando a Campanha
Free Lula, encabeçada pela ex-presidenta
Dilma Roussef e outras lideranças políticas, que visitaram instituições americanas e europeias para denunciar a prisão
do ex-presidente. A célebre fotografia
feita por Francisco Proner, de Lula nos
braços do povo antes da prisão, ilustra
a maioria destas reportagens.
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Olimpíadas
Neurociência

• Professores de
Biologia do Colégio Técnico de Campinas garantiram a vitória do estudante
Pedro Henrique de Morais na etapa
paulista da IV Olimpíada de Neurociência, realizada pelo Instituto Israelita
de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.
Voltada a questões relacionadas ao
funcionamento do cérebro, a Olimpíada vai realizar sua etapa nacional nos
dias 05 e 06 de maio. Acompanhe no
site https://brainbee.einstein.br

Robótica •

Estão abertas as
inscrições para a
Olimpíada Brasileira de Robótica,
promovida pela Universidade Federal
de São Carlos. Com caráter multidisciplinar, a Olimpíada é voltada para
alunos dos Ensinos Fundamental, Médio e Técnico. As inscrições podem ser
feitas através do site www.obr.org.br

Maio de 68
"Maio de
68 e a Literatura" é um
dos cursos
gratuitos
em destaque na Casa
das Rosas,
que também abre
inscrições
para "A criação literária
por meio
das formas poéticas" e "Estrangeiros
em cena". A Casa, dedicada à poesia e
literatura, fica na Avenida Paulista, 37.
Mais informações, através do telefone
(11) 3285 6986.

