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Uma das séries mais populares 
da Netflix chega às livrarias: 
"A Filosofia de Merlí", da Faro 
Editorial", traz as lições do 
excepcional professor catalão 
em capítulos dedicados a 
Sócrates, Focault Nietszche 
e outros filófosos. Destaque 
ainda para o lançamento de 
"1968 e os trabalhadores", 
revista lançada pelo Centro de 
Memória Sindical sobre a luta 
dos trabalhadores, em um dos 
anos mais efervescentes do 
século XX.

APEOESP recebe 
Prêmio no CIEE

O Teatro CIEE, 
no Itaim Bibi, recebe 
nesta segunda-feira a 
cerimônia de premia-
ção das Empresas 

que Melhor se Comunicam com Jornalis-
tas; entre elas, a APEOESP. Os vencedores 
serão destaque de uma edição especial 
da Revista Negócios da Comunicação e 
terão o selo da premiação, promovida 
pelo Centro de Estudos da Comunicação.

Balé sob rosas
"A Sagração da Primavera" celebra 

os 50 anos do Balé da Cidade de São 
Paulo, no Teatro Municipal. Acompa-
nhado pela Orquestra Sinfônica, o Balé 
vai interpretar, sob uma chuva de rosas, 
a obra coreografada pela primeira vez 
há 105 anos pelo lendário bailarino Ni-
jinsky, sobre o ritual ao Deus da Prima-
vera. A estreia será no próximo dia 15, 
às 20 horas. Ingressos de 12 a 80 reais.

Geração Z
O Encont ro 

" Fronte i ras  da 
Educação: Diálo-
gos com a Geração Z" vai debater o 
tema Justiça, Tolerância e Igualdade, 
com foco nas pessoas nascidas no 
fim da década de 90 até 2010. O 
Seminário gratuito acontece no dia 
12 de setembro no Unibes Cultural, 
no Sumaré. Inscrições através do site 
www.unibescultural.org.br

Disciplinas
Filosofia • Começa no dia 12 de 

setembro, no Espaço da Revista Cult, o 
Encontro "As Formas da Liberdade", com 
o filósofo Vladimir Safatle. Mais informa-
ções, através do telefone (11) 3385 3385.

Matemática • Termina no dia 17 
de setembro o período de inscrições 
para o processo seletivo para o Mestrado 
Profissional em Matemática em Rede Na-
cional. As inscrições devem ser feitas no 
site http://www.profmat-sbm.org.br.

Sociologia • O Seminário "An-
tônio Cândido: 100 anos" vai debater 
o legado de um dos mais brilhantes 
intelectuais brasileiros. Promovido pelo 
Departamento de Sociologia da USP, o 
Seminário será realizado entre os dias 
10 e 13 de setembro no Auditório Ni-
colau Sevcenko, na Cidade Universitária. 
Mais informações: socioinfo@usp.br

Tragédia anunciada
Sem equi-

p a m e n t o s 
para preven-
ção de incên-
dio e sob um 
rigoroso cor-
te de verbas, o museu mais antigo do 
País foi destruído pelas chamas na noite 
de 02 de setembro. O Museu Nacional 
do Rio de Janeiro abrigava em um 
Palacete Imperial um acervo histórico 
e científico de valor incalculável. Mais 
de 90% do seu acervo foi incinerado.

Setembro Amarelo
Diversas 

a ç õ e s  d e 
conscienti-
zação sobre 
a prevenção 

do suicídio marcam este mês, esco-
lhido porque 10 de setembro é o Dia 
Mundial de Prevenção do Suicídio. A 
USP vai realizar palestras, mesas-re-
dondas, oficinas e atividades culturais 
sobre saúde mental até o dia 10 de 
outubro, em uma atividade chamada 
"Setembro Amarelo FFLCH 2018". O 
Hospital Santa Mônica publica em seu 
site o e-book "Preserve a Vida, trate a 
dor", dedicado ao tema.

Lula Livre - Lula Livro: 
"No golpe de dezesseis, não 
havia generais como houve 
da outra vez. Era guerra 
fantasiada de paz, jagunços 
com togas, congressistas 
fascistas." 

Escritor e músico Ricardo Silvestrin


