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A Editora Expressão Popular
lança “A Reforma Empresarial da
Educação: Nova Direita, Velhas
Ideias”, do professor e escritor
Luiz Carlos de Freitas. O livro
aborda o impacto da terceirização
no processo de ensino. Está
disponível para download o
ebook gratuito “O golpe de
2016 e a educação no Brasil”,
organizado por Nora Krawczyk
e José Claudinei Lombardi. O
livro reúne textos sobre o papel
da educação na resistência ao
golpe, a disputa cultural e a
mercantilização do ensino. Acesse
na Biblioteca Digital da Unicamp
ou no site da Editora Navegando.

Os Planetas do Ziraldo Inspiração
Está em cartaz
na Casa Melhoramentos a exposição “Os Planetas
do Ziraldo”, que
tem entre seus curadores a cineasta
Daniela Thomas, filha do cartunista.
A exposição é inspirada na fascinação
de Ziraldo pelo Universo. É possível
agendar visitas para grupos e excursões, através do e-mail eventos@casamelhoramentos.com.br. A entrada
é gratuita e a Casa Melhoramentos
fica na Rua Tito, 479, na Vila Romana.

Pioneiras da Ciência no Brasil é uma
homenagem a pesquisadoras de diversas áreas, que inspiram outras mulheres
na busca pelo conhecimento. Destaque
para Ewa Wanda Cybuslka, que chega
aos 90 anos em 2019 como uma das
pioneiras da Física Nuclear no Brasil.
Criado para fomentar o protagonismo
feminino nas pesquisas científicas, o
Projeto do CNPQ conta a história destas
pioneiras no site http://cnpq.br

Cadernos Negros
Criada em 1978, a Série
Cadernos Negros ganhou
nos últimos dias de 2018
o seu 41º volume, que se
destaca por um recorde:
são 43 autores e autoras,
de vários Estados brasileiros. O livro reúne gerações da literatura afro-brasileira. Os Cadernos Negros
são uma iniciativa do Coletivo Quilombhoje: www.quilombhoje.com.br.

Instituto Biológico
O Museu do Instituto Biológico foi
reaberto com uma nova sala, na qual
os visitantes aprendem como controlar
pragas de forma sustentável. Destaque
também para o ‘Planeta Inseto’, que reúne várias exposições. O Museu, localizado
na Avenida Doutor Dante Pazzanese, na
Vila Mariana, tem entrada gratuita.

 “Feminismo e
Filosofia em Simone de
Beauvoir” é o tema do
curso que a professora
Izilda Johanson vai ministrar no Espaço Cult,
entre os dias 21 e 24 de
janeiro. O Espaço, localizado no Paraíso,
oferece desconto para ex-alunos e assinantes da Revista Cult. Mais informações,
através do telefone (11) 3385 3385.
 A Casa Mário de Andrade inicia
no próximo dia 08 uma série de cursos
rápidos e gratuitos de canto, danças brasileiras e criação literária. A Casa fica na
Rua Lopes Chaves, 546, na Barra Funda.
Mais informações: (11) 3666 5803.
 Em Perdizes, a Casa Guilherme
de Almeida vai realizar duas oficinas
de pequenos reparos em livros e documentos. A oficina é gratuita; para
participar basta se inscrever pelo site
www.casaguilhermedealmeida.org.br

Educação em Saúde
Conceituados médicos falam em
um minuto sobre antibióticos, alcoolismo, sinusite, sarampo e outros
temas frequentes nos consultórios.
É o Projeto Santa Saúde, criado pela
Santa Casa de São Paulo para levar
informações qualificadas sobre saúde
e bem estar para a população. Os
vídeos estão acessíveis no site www.
fcmsantacasasp.edu.br/santa-saude/

A APEOESP deseja a todos
Feliz 2019 de lutas!

