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Na USP
Democracia - A Faculdade de 

Educação vai sediar nos dias 31 de janeiro 
e 01 de fevereiro o Festival pela Democra-
cia, que une educação e cultura em de-
fesa dos valores democráticos. O evento 
é inspirado no movimento de educação 
popular liderado por Paulo Freire. Pro-
gramação completa e inscrições no site 
da Faculdade: http://www4.fe.usp.br/

Música
Carnaval • Começa no próximo 

sábado, 02 de fevereiro, o Festival do 
Baixo Augusta, com exposição, lança-
mento do livro “Baixo Augusta: A Cida-
de é Nossa”, de Alê Youssef, e alguns 
dos mais populares blocos do Carnaval 
de rua de São Paulo. Destaque para o 
desfile do aniversário de 10 anos do 
Blocos Acadêmicos do Baixo Augusta, 
que vai às ruas no dia 24 de fevereiro, 
com o tema “Que País é Esse!?”

Rock • Uma pós-graduação em rock 
está entre as cinco opções de especializa-
ção que  serão ministradas na Faculdade 
Santa Marcelina. Mais informações, atra-
vés do telefone (11) 3824 5800. 

Nas bancas
O feminismo da 

francesa Simone de 
Beauvoir é tema da 
Revista Cult de ja-
neiro. As filósofas 
Marcia Tiburi e Dja-
mila Ribeiro estão 
entre as autoras desta edição especial. 
Compre nas bancas ou no site https://
www.cultloja.com.br.

Luto
O músico e ativista 

Marcelo Yuka faleceu 
no último dia 18, no 
Rio de Janeiro. Funda-
dor do Grupo O Rappa, 
nos anos 90, Yuka dedicava-se também 
a projetos sociais e políticos. Seu últi-
mo trabalho, o álbum “Canções para 
Depois do Ódio”, de 2017, fala sobre 
a ascensão do fascismo no mundo.

Palestra gratuita
“A Mulher na Literatura” 

é o tema da palestra que a 
professora Glafira Menezes 
Corti vai fazer na próxima quinta-feira 
na Biblioteca da Escola Fazendária. 
Autora de “Tamborilando com Letras”, 
a professora foi uma das expositoras 
do estande da APEOESP na Bienal In-
ternacional do Livro de São Paulo de 
2018. A palestra gratuita começa às 
16 horas e a Biblioteca fica na Avenida 
Rangel Pestana, 300, no Brás.

Repúdio
Detenção por porte de máscaras, 

cabeçadas e chutes em manifestantes 
e outras arbitrariedades foram algumas 
das ações da PM no protesto contra o 
aumento da tarifa de transporte e a 
falta de ônibus nas periferias realizado 
no último dia 22, na capital paulista. 

O Projeto Guri abre 
nesta segunda, 28 de 
janeiro, o seu período 
de inscrições para mais 
de 30 cursos gratuitos de músicas ofe-
recidos em polos de ensino do interior 
e litoral paulista. São cursos para estu-
dantes de 06 a 18 anos. Endereços dos 
polos no site www.projetoguri.org.br

Summer School - Termina no 
próximo dia 31 o período de matrícu-
las para os cursos da segunda edição 
do Summer School da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da USP. São 1.200 vagas em 15 cur-
sos de curta duração relacionados às 
Ciências Sociais, Geografia, Filosofia, 
História, Letras e áreas interdisci- 
plinares. Informe-se no Serviço de 
Cultura e Extensão Universitária: http://
sce.fflch.usp.br/

O jurista Alysson Leandro Mascaro lança, pela Boitempo 
Editorial, “Crise e Golpe”, livro que aborda a dinâmica do 
processo político iniciado em 2016 e o papel do Poder Judiciário 
e dos militares no golpe. O Unicef e a Ação Educativa acabam 
de lançar “Indicadores da Qualidade no Ensino Médio”. A 
publicação está disponível para download gratuito, ao lado de 
outros livros sobre Qualidade na Educação. 
Veja no site www.indicadoreseducacao.org.br


