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Oscar
Documentário 

que revela os bas-
tidores do golpe de 
2016, “Democracia 
em Vertigem” vai 

concorrer ao Oscar 2020. O filme da 
cineasta Petra Costa, disponível na 
Plataforma NetFlix, explica como o 
impeachment sem crime de respon-
sabilidade conduziu os extremistas de 
direita ao poder no Brasil.

Verão sem Censura
Começou o 

Festival Verão 
sem Censura. 
Entre os des-
taques, uma 
exposição no 

Centro Cultural São Paulo dos cartazes 
retirados da Agência Nacional de Cine-
ma. Em dezembro, a Ancine retirou da 
sua sede, no Rio de Janeiro, cartazes 
de filmes brasileiros que estavam ex-
postos desde 2002. Até o dia 31 de 
janeiro, o Festival apresenta 45 eventos 
gratuitos, como peças, filmes, shows e 
festas, em diversos espaços da cidade.

Desconto no Brincante
O Instituto Brincante oferece 30% 

de desconto nas matrículas, até o dia 
26 de janeiro. Fundado pelo músico e 
coreógrafo Antônio Nóbrega, o Insti-
tuto está com inscrições abertas para 
os cursos de “Introdução à dança po-
pular brasileira” e “Rima, poesia rima-
da”. Mais informações no site http://
www.institutobrincante.org.br/ 

Inovação em 
sala de aula

O  p ro f e s so r 
Ribeiro Júnior vai 
realizar um treina-
mento em Ame-
ricana com abor-
dagens inovadoras 
para aplicação em 
sala de aula, como 
imersão em realidade virtual e ofici-
nas teatrais. A atividade acontece no 
dia 1º de fevereiro. Durante a inscri-
ção, serão recolhidos litros de leite 
para doação à APAE de Americana. 
Mais informações no site https://nova 
geracaotreinamentos.com.br/contato/

Dia 14: A ONG Human 
Rights Watch avalia que o 
primeiro ano do governo Jair 
Bolsonaro foi desastroso para 
os direitos humanos. No seu relatório 
anual, divulgado no último dia 14, a 
Human Rights destaca entre as violações 
praticadas pelo atual governo a situação 
da Amazônia, a violência policial, a liber-
dade de imprensa e o sistema prisional. 

Dia 16: A Federação Nacional dos 
Jornalistas alertou, dois dias depois, 
em seu “Relatório da Violência contra 
Jornalistas e Liberdade de Imprensa”, 
que os ataques a veículos de comuni-
cação e seus profissionais cresceram 
54,07% no Brasil. Em 2019, foram 
registrados 208 casos de cerceamen-
to à imprensa; sozinho, Jair Bolsonaro 
foi responsável por 121 agressões.

200 anos da 
Independência

Estão abertas as inscrições 
para o concurso de redação “200 
anos da Independência do Brasil”. O 
concurso da USP vai premiar estudantes 
do 5º ao 9º ano da rede pública estadual 
de São Paulo, suas escolas e respectivos 
professores. Veja o edital e informações 
adicionais no site extensao.usp.br

Um ano de 
impunidade

A tragédia de Brumadi-
nho completa um ano no próximo 
dia 25. O Movimento dos Atingidos 
pelas Barragens está realizando uma 
caravana de 300 quilômetros para dar 
visibilidade internacional aos crimes, 
que impactaram a vida dos atingidos 
pelas barragens e também a qualidade 
da água e o fornecimento de energia. 

Eleito o livro do ano de 2019 pelo 
Prêmio Jabuti, “Uma História da 
Desigualdade: a Concentração de 
Renda entre os Ricos no Brasil”, da 
Hucitec Editora. é resultado da tese 
de doutorado de Pedro Ferreira 
de Souza sobre a desproporcional 
distribuição de renda no País. 
Destaque ainda para “Zé Dirceu - 
Memórias -  volume I”, biografia 
do ex-ministro que será lançada no 
Auditório da APEOESP no dia 24 de 
janeiro, com sessão de autógrafos 
às 10 da manhã.


