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Viva a Resistência!
Acadêmicos 

- “Neste momen-
to em que a cultu-
ra e a democracia 
estão ameaçadas 
por forças ocultas, 
a potência do carnaval, nossa maior 
expressão popular, nossa maior ex-
pressão de identidade nacional, vai 
reconectar o Brasil com ele mesmo”. 
Este é o chamado do Grande Desfile 
do Acadêmicos do Baixo Augusta, 
cujo tema em 2020 é “Viva a Resis-
tência!”. O Bloco vai sair da esquina 
da Paulista com a Consolação, às 14 
horas do dia 16 de fevereiro. 

CUT - “De-
mocracia, 
Diversidade 
e Resistên- 
c i a ”  é  o 
t e m a  d o 

tradicional Bloco O Pinto do Viscon-
de, que vai às ruas na próxima sex-
ta-feira, 14 de fevereiro. Iniciativa da 
CUT São Paulo, o bloco completa 11 
anos no calendário oficial do Carnaval 
de rua da cidade. A concentração será 
a partir das 5 da tarde, em frente a 
sede da CUT, no Brás. 

Educação e Saúde 
do Servidor 

Já está no ar no YouTube o Canal 
Educação e Saúde do Servidor Público, 
que vai receber denúncias e encami-
nhar reclamações de usuários do Hos-
pital do Servidor Público Estadual e sua 
rede. O Canal foi criado pelo professor 
José Luiz Moreno, da APEOESP, que é 
um dos coordenadores da Comissão 
Consultiva Mista do Iamspe. Acesse 
https://www.youtube.com/channel/
UCBkxFEsMJKQNHCckT-c3RjA 

Dia da Internet Segura

Filmes premiados
O Itaú Cultural realiza, até o pró-

ximo dia 18, a sua 6ª Mostra Curtas 
e Longas Premiados, com a exibição 
de 22 filmes que foram apresentados 
nos principais festivais de cinema. As 
exibições serão na Sala Itaú Cultural, 
na Avenida Paulista, e também no site 
do Instituto: www.itaucultural.org.br

Sob o tema “Unidos por uma 
Internet mais Positiva”, 140 países 
celebram neste 11 de fevereiro o Dia 
da Internet Segura. No Brasil, a 12ª 
edição do evento conta com mais de 
40 atividades. Há diversos materiais 
educativos sobre questões como a 
privacidade, a saúde emocional e 
o respeito aos direitos humanos na 
Internet. Acesse gratuitamente em 
http://internetsegura.br/. 

Tarsila Inspira
Criados para 

comemorar os 
466 anos de São 
Paulo, cinco mu-
rais pintados por 

mulheres grafiteiras em prédios do 
centro da capital são inspirados na 
obra de Tarsila do Amaral. O Projeto 
Tarsila Inspira faz parte do Museu de 
Arte de Rua e pode ser conferido na 
região central da capital, nas ruas 
Direita, Quitanda, XV de Novembro 
e Brigadeiro Luis Antonio.

Meia-entrada 
A força feminina é 

protagonista de dois es-
petáculos que a Cia Faz 
e Conta leva ao histórico  
Teatro de Arena Eugênio 
Kusnet a partir do próxi-
mo sábado, 15 de fevereiro. “O Conto 
do Reino Distante” é um infanto-juvenil 
ganhador do Prêmio APCA  e “1001 
Noites” é o clássico de Scherazade. O 
Teatro de Arena fica na Rua Teodoro 
Baima, 94, próximo à APEOESP. Infor-
mações: (11) 3256 9463.

Ex-professor da rede 
pública, Douglas Tufano 
lança pela Editora 
Moderna três almanaques 
sobre História da Arte: 
“Egito, Grécia e Roma”, 
“Leonardo da Vinci e sua 
época” e “Monet e sua 
época”. Destaque ainda 
para a série “Informação 
e Diálogo” da Editora 
Moderna, composta 
por livros escritos por 
jornalistas que abordam 
temas pertinentes a várias 
disciplinas. Com foco na 
educomunicação, que une 
educação e mídias, a série 
tem entre seus títulos, 
“Como não ser enganado 
pelas fake news” e “As 
muitas notas da música 
brasileira - Nossas canções 
e o jeito brasileiro de ser”.


