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O Brasil digno 
de aplauso

Atacada por um 
bolsonarista que di-
rige a Funarte, Fer-
nanda Montenegro 
nunca fez nada que 
não fosse, no míni-

mo, brilhante, escreve o escritor Gre-
gorio Duvivier na coluna “A escória 
contra Fernanda”. Prestes a completar 
90 anos, a maior atriz do Brasil lança   
“Prólogo, ato e epílogo - memórias”, 
sua autobiografia, escrita em parceria 
com a jornalista e dramaturga Marta 
Góes para a Companhia das Letras. 

Jornada de Psicologia
Começa no dia 1º 

o período de inscrições 
para a I Jornada da Li-
cenciatura do Insituto 
de Psicologia da USP, 
que vai abordar o ensi-
no da disciplina no con-
texto da reforma curricular do Ensino 
Médio. A Jornada vai acontecer no dia 
09 de outubro, com transmissão ao vivo 
pelo Youtube do Instituto de Psicologia. 
Mais informações: (11) 3091 4178.

Sem mito
“Totalitarismo sem mito” é o título 

da palestra que a filósofa Marilena 
Chauí fará na abertura do novo ciclo de 
conferências da série “Mutações”, no 
Sesc Paulista. A palestra será no 1º de 
outubro, às 19h30. O Sesc fica na Ave-
nida Paulista, 119. Mais informações, 
através do telefone (11) 3170 0800.

Dia do Idoso
Começa em 1º de outubro, Dia In-

ternacional do Idoso, o curso “Tempo 
Rei de Histórias”, que aborda o uso 
da técnica de contação de histórias 
no cuidado com idosos. Em dez 
módulos, as aulas serão realizadas 
tna Uninove Campus Vergueiro. Mais 
informações: (11) 3081 6343.

Meia-entrada
Professor da rede, 

Rodney D’Annibale 
está no elenco do es-
petáculo “O Coro da 
Cidade”, inspirado no clássico de 
Chico Buarque, “Geni e o Zepelin”. 
O espetáculo da Cia Stellae será 
apresentado nos próximos sábados, 
no Teatro dos Arcos, na Bela Vista.

Como apoiar AzMina
Vítima de vio-

lento ataque virtu-
al, a Revista AzMina 
também está sendo 

ameaçada pela ministra da mulher, 
família e direitos humanos, Damares 
Alves, desde que reuniu e publicou 
informações da Organização Mundial 
da Saúde sobre aborto seguro. Leia e 
colabore com o jornalismo independen-
te: https://azmina.com.br 

Amazônia
 O Sínodo dos Bispos, que começa no 
próximo domingo, 06 de outubro, terá 
como tema “Amazônia: Novos cami-
nhos para a Igreja e para uma ecologia 
integral”. O Vaticano vai receber, até 
o dia 27 de outubro, 250 lideranças 
católicas para discutir a questão.
 
  A Floresta também é tema do 
primeiro livro do jornalista Simão 
Zygband. Conheça e colabore com a 
obra “Queimadas na Amazônia - uma 
aventura na selva”, através da Plata-
forma Catarse: https://www.catar-
se.me/ajude_a_financiar_o_livro_
queimadas_na_amazonia_9353 

Terrorismo de Estado 
Assassina-

da no dia 20 
de agosto, 
a estudante 
Ágata Félix, 
de apenas 8 
anos, foi a 16ª criança vítima de 
confrontos policiais no Rio de Janeiro, 
em 2019, e a 5ª que não resistiu aos 
ferimentos. Organizações brasileiras 
denunciaram ao Conselho de Direi-
tos Humanos da ONU o ‘banho de 
sangue racista’ no País.

O Instituto Tomie Ohtake, 
em Pinheiros, recebe 
nesta terça-feira dois dos 
maiores escritores da 
Língua Portuguesa. Mia 
Couto, de Moçambique, e 
José Eduardo Agualusa, 
da Angola, lançam “O 
Terrorista Elegante e Outras 
Histórias”, em bate-papo 
mediado pela jornalista 
Marília Gabriela. No dia 02 
de outubro, será a vez da 
novelista Maria Adelaide 
Amaral lançar “Frida Y 
Diego”, na estreia do Ciclo 
Dramaturgia no Teatro J. 
Safra, na Barra Funda. 


