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Massacre de 
Paraisópolis

A maioria dos nove jovens mortos na 
trágica ação policial na madrugada do 
dia 1º de dezembro, em Paraisópolis, 
era estudante da rede pública. Com 
idade entre 14 e 23 anos, as vítimas 
serão homenageadas durante mani-
festações nos dias 10, no Masp, e no 
dia 14, no local do massacre. O site da 
APEOESP publica o artigo “Paraisópolis: 
a única política de Estado pra quebrada 
é o terror”, do articulador nacional do 
Movimento Funk, Bruno Ramos.

Verão sem Censura
Apesar de ser 

a Agência Nacio-
nal de Cinema, a 
Ancine retirou de 
sua sede os pôs-

teres de filmes marcantes do cinema 
nacional, como “Terra em Transe” e 
“Central do Brasil”. Os cartazes esta-
rão na Mostra Verão sem Censura, 
que vai acolher em São Paulo, entre 
os dias 17 e 31 de janeiro,  todas as 
manifestações culturais censuradas 
pelo governo federal. 

Planeta Fome
Elza Soares apresenta 

o repertório do seu mais 
recente CD, “Planeta 
Fome”, no encerramento do Pro-
grama Cultura Livre, da TV Cultura, 
e em vários outros especiais de final 
de ano. Com sonoridade jovem e 
engajada com as questões sociais 
contemporâneas, Planeta Fome é 
uma crônica musical do Brasil de 
2019, cantado em versos como “Eu 
não vou sucumbir. Avisa na hora que 
tremer o chão”.

Conceição Evaristo
Depois de ser eleita 

a Personalidade Lite-
rária do Prêmio Jabuti 
2019, a ativista e escri-
tora Conceição Evaristo 
recebeu o título de Cidadã Paulistana, 
no último dia 03, por iniciativa do 
vereador Eduardo Suplicy. A escritora 
de 73 anos é considerada a voz da 
mulher negra na literatura brasileira.

O talento contra a 
fake do ministro

Em meio a fake news espalhadas 
pelo próprio Ministro da Educação, as 
universidades federais brasileiras dão 
uma demonstração do seu imenso 
talento e capacidade de produção. 
A pesquisadora e psiquiatra Natália 
Mota foi a primeira brasileira indicada 
ao Prêmio da Nature Research. Natá-
lia é vinculada a duas universidades 
federais: do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e de Pernambuco (UFPE). 

Preparação de 
escritores

O CLIPE - 
Curso Livre de 
P r e p a r a ç ã o 
do Escritor da 
Casa das Rosas 
- está com inscrições abertas para au-
tores iniciantes com mais de 18 anos 
que queiram exercitar técnicas e gê-
neros literários. As aulas começam em 
março de 2020.  Inscrições e informa-
ções sobre o processo seletivo no site 
http://www.casadasrosas.org.br/
centro-de-apoio-ao-escritor/clipe 

Educa 2022
As boas práticas na Educação são 

o tema do Blog Educa 2022, criado 
pelo jornalista Demetrio Weber. A 
inspiração para o blog veio de uma 
constatação: os 200 anos da Inde-
pendência do Brasil serão celebrados 
em 2022, mas somente com edu-
cação de qualidade e para todos é 
que seremos verdadeiramente livres. 
Acesse www.educa2022.com 

Resultado de uma 
pesquisa de mestrado, 
o livro “Atuação Política 
do Movimento Estudantil 
no Brasil: 1964 a 1985”, 
da jornalista Flávia de 
Angelis Santana, analisa a 
capacidade de mobilização 
e formulação política dos 
estudantes. Destaque 
ainda para o livro-agenda 
do Núcleo Piratininga 
de Comunicação para 
2020, cujo tema é Arte & 
Revolução. Os produtores 
da agenda apostam na 
Cultura e na Arte para 
alimentar a indignação e os 
sonhos para o Ano Novo.


