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MoroMente
Palco de even-

tos históricos, a 
Faculdade de Di-
reito da USP realiza 
nesta segunda-fei-
ra, 19 de agosto, o Ato Público Mo-
roMente. A APEOESP vai participar, 
ao lado de advogados e intelectuais, 
do evento promovido pela ABJD (As-
sociação Brasileira de Juristas pela 
Democracia). MoroMente começa às 
18h30, no Largo São Francisco, 95, 
no centro da capital.

Musical gratuito
O espetáculo musical 

“Fui Feita Pra Vadiar -Tribu-
to às Mulheres do Samba” 
terá apresentação única e 
gratuita no próximo domin-
go, 25 de agosto, no Auditório do 
Ibirapuera. A apresentação integra o 
Calendário de Estéticas da Periferia, 
promovido pela Ação Educativa. O 
musical começa às 19h00.

Festa Literária
O escritor mineiro Luiz Vilela é o 

homenageado da segunda edição 
da Festa Literária Internacional da 
Mantiqueira, que vai reunir nomes 
consagrados da literatura brasileira 
em Santo Antônio do Pinhal, entre os 
dias 23 e 25 de agosto. Mais infor-
mações, através do site https://www.
flima.net.br/

Vozes da Educação
Câmara de 
São Paulo 
-  A professo-
ra Ana Estela 
Haddad, o jor-
nalista Antonio 
Gois, econo-
mistas e ativis-
tas vão participar, no próximo dia 23, 
do lançamento da Bancada da Edu-
cação, na Câmara Municipal de São 
Paulo. A Bancada é uma plataforma 
de mobilização da sociedade civil, para 
levar pautas da educação às esferas 
políticas. Mais informações no site 
www.bancadadaeducacao.org.

Facebook - Transmitido ao vivo pelo 
Facebook da Editora Moderna, o Ciclo 
Vozes da Educação Moderna vai de-
bater neuroeducação, no próximo dia 
20, e avaliação de competências no 
BNCC, no dia 29 de agosto. As cha-
madas webinars acontecem às 17h00.

Teses e Dissertações
“Educação Musical estimula inteli-

gências múltiplas, confirma mestrado 
em escola de Pereira Barreto” é a mais 
nova resenha da seção Teses e Disser-
tações, que destaca ainda a pesquisa 
de Mariana Carvalho Teixeira, na Fa-
culdade de Educação da USP. Acesse 
no site do Sindicato.

50 anos de Woodstock 
O Ins t i tu to 

Moreira Salles vai 
exibir o premiado 
documentário so-
bre o Festival de Woodstock, que aca-
ba de completar 50 anos. Ganhador 
do Oscar, o filme de 1970 tem cenas 
icônicas do Festival, que eternizou 
a cultura hippie. O Instituto fica na 
Avenida Paulista, 2424.

Mês do Folclore
Os mitos folclóricos brasileiros se-

rão tema de uma roda de conversa na 
Biblioteca Hans Christian Andersen, 
no dia 24 de agosto. O arte-educa-
dor Daniel D’Andrea vai coordenar o 
evento, na Biblioteca, que é dedicada 
aos contos de fada e fica na Avenida 
Celso Garcia, no Metrô Tatuapé.

O Projeto Guri está 
com inscrições abertas 
para 6.714 vagas para 

cursos gratuitos de música. As inscri-
ções para crianças e adolescentes, de 
6 a 18 anos, serão realizadas somente 
até o dia 23 de  agosto. Para mais 
informações, acesse www.projeto-
guri.org.br 

“Previdência: o 
debate desonesto”, do 
economista Eduardo 
Fagnani, apresenta 
dados que desmentem a 
argumentação tendenciosa 
dos defensores do projeto 
aprovado pela Câmara 
dos Deputados. O livro 
recém-lançado é da 
Editora Contracorrente. 
Já a Editora Paulus está 
comemorando o Dia do 
Teatro, celebrado em 19 de 
agosto, com o lançamento 
do infantojuvenil “Cacilda 
Becker - Vida no palco”,. 
Escrito no formato de 
uma peça teatral, o livro 
de Manuel Filho conta 
a história de uma das 
maiores atrizes brasileiras.


