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“Em defesa da educação 
pública, gratuita e 
democrática” é o título do 
sexto volume da Coleção 
Escritos de Marilena Chauí 
que a Editora Autêntica 
dedica à obra da mais 
renomada filósofa brasileira. 
Já a ativista Dona Jacira, 
mãe dos rappers Emicida 
e Fióti, lança seu primeiro 
livro, a autobiografia “Café”, 
publicada pela editora 
LiteraRUA em parceria com 
a Laboratório Fantasma. 
Dona Jacira é considerada 
por alguns críticos a Carolina 
Maria do século XXI, em 
referência à temática e ao 
talento da autora do best 
seller “Quarto de Despejo”.

É Carnaval!
  Os professores 

serão homenageados 
pela Escola de Samba 
Camisa 12, que faz parte do Grupo 
de Acesso do carnaval paulistano. O 
samba enredo fala de questões que 
envolvem a profissão, como os ataques 
do movimento escola sem partido. Os 
interessados em desfilar na escola, po-
dem entrar em contato com Georgia, 
através do telefone 11 - 9 4983 9045.

 A Esco-
la de Samba 
Unidos de San-
ta Bárbara vai 
animar o Bloco O Pinto do Visconde, 
cujo tema em 2019 é “Resistir para 
Existir”. O Bloco vai desfilar na próxima 
sexta-feira, dia 22, em frente à sede da 
CUT, no Brás.

Escola de talentos
Os estudantes da 

EE Parque Jurema 3, 
em Guarulhos, ele-
geram personalida-
des para grafitar nas 
salas de aulas, como 
a escritora Clarice Lis-
pector, o poeta Carlos 
Drummond e outros talentos. O traba-
lho foi manchete na Folha de S. Paulo 
e do Agora, no último dia 14.

Mostra Internacional
Os ingressos para a 

VI Mostra Internacional 
de Teatro de São Paulo 
começam a ser vendidos 
no dia 21 de fevereiro. A 

Mostra, que acontece entre os dias 14 
e 24 de março, terá várias ações pe-
dagógicas e um Seminário sobre Artes 
Cênicas. Os ingressos estão à venda no 
site https://mitsp.org/2019/

Formação
Internet • Estão abertas as ins-

crições para o curso gratuito de 
capacitação de educadores sobre 
o uso responsável da Internet. Para 
garantir uma das 50 vagas do curso, 
que será realizado no Edifício Bolsa 
de Imóveis da Avenida das Nações 
Unidas, é necessário realizar a inscri-
ção no site www.cursointernetcom 
responsa.nic.br.

Pedagogia • “Mergulho na Na-
tureza do Aprender” é uma série de 
vivências pedagógicas, que será coor-
denada pela professora Sylvia Maria 
Piva Camargo, a partir do dia 13 de 
março. Informe-se no site da professo-
ra: http://sylviacamargo.com.br 

Poesia • A Casa das Rosas está 
com inscrições abertas para o curso 
gratuito de Poesia Expandida. A Casa 
fica na Avenida Paulista, 37. Mais in-
formações: (11) 3285 6986.

Luto
13/02 - A 
atriz e can-

tora Bibi Ferrei-
ra faleceu aos 
96 anos, encer-
rando uma das 
mais aclamadas 
carreiras do teatro brasileiro, que 
teve nas interpretações da france-
sa Edith Piaf e da fadista Amália 
Rodrigues alguns dos seus momentos 
mais celebrados.

11.02  - 
Ganhador 

de dezenas 
de prêmios, 
o jornalista 
Ricardo Bo-

echat e o piloto Ronaldo Quattrucci 
morreram na queda de  um helicópte-
ro, no Rodoanel de São Paulo.

Nos cinemas
Acaba de estrear “Feve-

reiros”, documentário sobre 
Maria Bethânia, filmado a 
partir do samba-enredo “A 
Menina dos Olhos de Oyá”, 
homenagem que a Escola de 

Samba Estaçao Primeira de Mangueira 
fez à cantora no Carnaval de 2016. O fil-
me de Márcio Debellian reúne imagens 
que celebram a diversidade religiosa, 
embaladas pela música de Bethânia.


