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Formação
Unesp - Estão abertas as inscrições 

para o curso de extensão “Temas Con-
temporâneos de Política Internacional”, 
que será realizado no Auditório da 
Unesp, na Praça da Sé. Em pauta, temas 
como a crise migratória e direitos huma-
nos. Os participantes terão certificado 
emitido pela Unesp. Mais informações, 
através do e-mail tcpistd@gmail.com

Festivais

O jornalista Ricardo Mioto 
utiliza referências pop 
em “Breve História Bem 
Humorada do Brasil”, livro 
da Editora Record, que tem 
o explicativo subtitulo “a 
jornada extraordinária e 
épica de um País atrasado do 
século 16 pra se tornar um 
País atrasado do século 21”. 
Outro lançamento imperdível 
nestas férias é “Paulo Freire 
mais do que nunca”, livro 
do professor Walter Kohan 
sobre o legado do Patrono 
da Educação do Brasil, 
responsável pela formação 
de milhares de pessoas, 
de todas as idades, raças e 
culturas do mundo inteiro.

Colapso nos 
Ministérios

Mais uma vez, ex-
-ministros reuniram-
-se para denunciar o 

retrocesso do Governo Bolsonaro. No 
dia 1º de julho, dez ex-ministros da 
Ciência, Tecnologia e Inovação divul-
garam um manifesto para denunciar 
o colapso no setor. No dia 02, os ex-
-ministros da Cultura reivindicaram a 
recriação da pasta e o fim da persegui-
ção contra os artistas. 

Anteriormente, ex-ministros do 
Meio Ambiente, Educação e Justiça 
já haviam apresentado manifestos 
contra corte de verbas e as ‘políticas 
de desmonte’ adotadas em cada setor.

USP - A USP recebe, a partir do pró-
ximo dia 11, inscrições para a primeira 
edição dos Cursos de Inverno da FFLCH. 
São 1.530 vagas em 46 cursos de curta 
duração em diversas áreas de Humanas, 
que serão ministrados entre os 22 e 
30 de julho. A relação dos cursos e os 
procedimentos de inscrição estão na 
página do Serviço de Cultura e Extensão 
da FFLCH: http://sce.fflch.usp.br/ 

Sesc - “A educação de Anísio 
Teixeira e Paulo Freire: um olhar nas 
artes visuais” é o tema do curso que 
o Centro de Pesquisa e Formação do 
Sesc realiza, entre os dias 16 e 18 de 
julho. São apenas 30 vagas no Centro 
de Pesquisa, localizado na Bela Vista. 
Mais informações: (11) 3254 5600.

Campos de Jordão - A 50ª edi-
ção do Festival Internacional de Inverno 
de Campos do Jordão vai até o dia 28 de 
julho. Maior evento de música clássica 
do País, o Festival tem entrada gratuita 
para a maioria dos seus mais de cem 
concertos, que terão a participação de 
artistas como Carlinhos Brown e Diogo 
Nogueira. Veja a programação no site 
www.festivalcamposdojordao.org.br/.

Paraty - Reco-
nhecida como Patri-
mônio Mundial da 
Humanidade pela 
Unesco, no último 
dia 05, Paraty recebe entre os dias 10 
e 14 de julho a sua 17ª Festa Literária 
Internacional. Em homenagem a Eucli-
des da Cunha, criador do clássico “Os 
Sertões”, a Flip vai reunir os principais 
nomes da cena literária contemporâ-
nea. Paralelamente, acontece na cidade 
a Festa Literária Pirata das Editoras In-
dependentes, que terá entre seus con-
vidados o fundador do The Intercept, 
o jornalista Gleen Greenwald. 

São José do 
Rio Preto 
-Termina no 
próximo sá-
bado, 13 de 

julho, o Festival Internacional de Teatro 
de São José do Rio Preto, que está com-
pletando 50 anos em 2019. Além dos 
espetáculos nacionais, o Festival recebe 
companhias teatrais de Gana, Irã, México 
e Bolívia. A programação pode ser con-
ferida no site www.fitriopreto.com.br


