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Lula é premiado
O ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva aca-
ba de receber o Prêmio 
de Direitos Humanos 
George Meany-Lane 
Kirkland, concedido pela Federação 
Americana do Trabalho e Congresso 
de Organizações Industriais, a maior 
Central de Trabalhadores dos Estados 
Unidos e do Canadá. O Prêmio coinci-
de com a indicação do ex-presidente 
ao Nobel da Paz, que já recebeu mais 
de 600 mil assinaturas de apoio e até 
reativou um vídeo que coloca Lula, ao 
lado de outros líderes perseguidos, 
como Mandela e Luther King.  O vídeo 
do músico Daniel Téo pode ser confe-
rido no YouTube.

Mestrado grátis
A Universidade Federal de São 

Carlos está com inscrições abertas até 
o dia 22 de março para o processo 
seletivo para o Mestrado em Educação. 
O edital do curso está no site www.
ppgpe.ufscar.br.

Luto por Suzano

Pesquisa: Educação 
e Sexualidade 

Professores do 1º ao 5º ano já po-
dem participar da pesquisa “Educação 
e Sexualidade nas Escolas de Ensino 
Fundamental I”, realizada pela CNTE 
e suas entidades filiadas, inclusive a 
APEOESP. Coordenado pela pesquisa-
dor Marcos Ribeiro, o levantamento 
vai mapear conteúdos e metodologias 
sobre o tema. Copie e cole o formulá-
rio no link: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSe21Sv0PGYXV-
-X5ktBPkqZAuZxKR0SkVteImrylh6Us-
glaiWQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Festival em francês 

Jornada do Dieese
Os impactos da 

PEC 06/2019, que 
trata da Reforma da 
Previdência Social, 
serão abordados du-
rante a 15ª Jornada 
Nacional de Debates, que o DIEESE e dez 
Centrais Sindicais realizarão na próxima 
terça-feira, 19 de março, no Auditório do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. 
Mais informações: 0 800 77 33 117.

Narrativas femininas
“Djanira: a me-

mória de seu povo” 
é a primeira expo-
sição da série de 
narrativas femini-
nas, que é tema 
do Masp em 2019. 
Além da mostra da artista Djanira da 
Motta e Silva, o Museu inaugura em 
abril “Tarsila Popular”, uma retrospectiva 
da artista que tem a obra mais cara já 
vendida por um brasileiro. Pintado por 
Tarsila do Amaral, o quadro “A Lua” foi 
comprado pelo Museu de Arte Moderna 
de Nova York por 20 milhões de dólares.

Autora de mais de 20 livros, a 
filósofa Márcia Tiburi deixou o 
Brasil perseguida pela extrema-
direita. O seu mais recente livro, 
“Delírio de Poder - Psicopoder 
e Loucura Coletiva na Era da 
Desinformação”, da Editora 
Record, tem apresentação do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Destaque ainda para 
“Ruas de Histórias Negras”, 
que terá lançamento no Dia 
Internacional pela Eliminação 
da Discriminação Racial, 21 de 
março. O livro da ativista Edna 
Lourenço será lançado durante 
debate, no Aparelha Luiza.

Peças de teatro em francês e exposi-
ções são alguns dos destaques da 10ª 
Festa da Francofonia, um Festival gratui-
to que acontece até o final do mês de 
março em vários espaços da capital. Veja 
a programação completa no site www.
aliancafrancesa.com.br/francofoniasp/

O culto às armas provocou a primei-
ra grande tragédia no País. O massacre 
que deixou dez mortos e 11 feridos na 
EE Raul Brasil, em Suzano, no último dia 
13 de março, foi articulado em fóruns 
virtuais dedicados a propagar ideias 
racistas, machistas e homofóbicas. 
Em meio à tragédia, destaque para o 
heroísmo de professores e funcionários 
da escola, que conseguiram evitar que 
o atentado tivesse maiores proporções.


