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Sob o lema “A esperança 
virá dos desesperados”, o 
Coletivo Russo Pussy Riot 
chega ao Brasil, através 
da Editora Ubu, que lança 
“Pussy Riot - guia punk 
para o ativismo político”, 
de Nadya Tolokonnikova. 
Símbolos internacionais de 
resistência, Nadya e seu 
grupo farão shows para o 
lançamento do livro, em São 
Paulo e Recife. Destaque 
ainda para a fotobiografia 
“Revela-te, Chico”, 
organizada pelo arquiteto 
Augusto Lins Soares pela 
Bem-Te-Vi Produções 
Literárias, com 210 imagens 
de Chico Buarque.

Escritores da APEOESP 
vão à Feira do MST 

O Coletivo de Escrito-
res da APEOESP vai parti-
cipar da 4ª Feira Nacional 
da Reforma Agrária, que 
deve acontecer em agosto 
na capital. Realizado pelo 
Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra, o 
evento terá uma série de 
shows, conferência sobre 

alimentação saudável, culinária regio-
nal e feira sem agrotóxico. 

Prêmios Equilíbrio Instável
Está em cartaz apenas até o dia 

26 de abril, no Centro Cultural Banco 
do Brasil, a exposição “Paul Klee - 
Equilíbrio Instável”, com 120 obras 
do artista perseguido pelos nazistas. 
A exposição gratuita integra um pro-
grama do CCBB para trazer ao público 
brasileiro grandes acervos e coleções 
de arte internacionais. O CCBB fica na 
Rua Álvares Penteado, 112, no Centro.

Formação: 
Literatura & Crítica

O Programa de Estudos Pós-Gradu-
ados em Literatura e Crítica Literária da 
PUC de São Paulo está com inscrições 
abertas para o processo seletivo de 
mestrado e doutorado. O edital do 
Programa está no site da Universidade.

Denúncias
 O músico Evaldo 

Rosa dos Santos foi fuzi-
lado na zona norte do Rio 
de Janeiro em uma ação 
do Exército no último dia 
07. O carro da família, 
que estava indo para um chá de bebê, 
foi alvo de mais de 80 tiros. A ONG 
Human Rights Watch denunciou ao 
mundo a execução extrajudicial de 
mais um homem negro no Brasil.

 A Organi-
zação dos Esta-
dos Americanos 
formalizou pe-
dido de prote-
ção ao governo 
brasileiro para o 

Padre Júlio Lancellotti e o ativista Daniel 
Feitosa, ameaçados de morte pelo tra-
balho em defesa dos moradores de rua 
na capital paulista. Fóruns na Internet 
têm encorajado ataques contra o padre, 
que já foi alvo até de violência policial.

Educação Alimentar - Ter-
mina no dia 22 de abril o período de 
inscrições para a 2ªedição do Prêmio 
Crianças Mais Saudáveis, que tem o 
objetivo de engajar educadores na 
promoção de novos hábitos alimenta-
res no âmbito escolar. Os professores 
podem acessar conteúdos de capacita-
ção e inscrever suas iniciativas, através 
do site www.criancasmaissaudaveis.
com.br. 

Escrevendo o Futuro - A 
premiada escritora mineira Conceição 
Evaristo é a grande homenageada 
da 6ª edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa, cujas inscrições vão até 
o dia 30 de abril. O regulamento e o 
material de apoio estão no site www.
escrevendoofuturo.org.br. 

Olimpíadas 
do Saber 
- Inspirada na 
Olimpíada Bra-
sileira de Mate-
mática das Es-
colas Públicas, 
a Rede Ensina 
Mais Turma da 
Mônica cr iou 

um circuito para melhorar a qualidade 
no Ensino Fundamental. A participação 
é gratuita e as inscrições terminam no 
dia 22 de abril. Regulamento e inscri-
ções no site www.ensinamais.com.br


