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Carnaval da 
Resistência

As escolas de samba e os blo-
cos de Carnaval estão ainda mais 
progressistas em 2020. A miséria, 
o desemprego, a violência e as fake 
news estão em sambas-enredo como 
o da Portela, que canta “nossa aldeia 
é sem partido ou facção. Não tem 
bispo, nem se curva a capitão”. A 
lista de bloquinhos ativistas também 
é grande e os nomes convidam para 
a folia engajada: “ano passado eu 
morri, mas esse ano não morro”, “Ilú 
Inã” e “Abre Caminho - Elza Soares”.

Arlequins 
apresenta Marx 

O Arlequins, 
coletivo teatral 
da Cooperativa 
Paulista de Te-
atro, produziu 

um espetáculo lúdico para popularizar 
o clássico “O Capital”, de Karl Marx. 
“O Capital - Arlequins apresenta 
Marx” terá sessões especiais durante o 
mês de março, na Casa Teatro de Uto-
pias, na Lapa. Informe-se no site da 
Companhia: www.arlequins.ato.br 

Exposição 
Matemática

O Centro Univer-
sitário Maria Anto-
nia da USP abre sua 
programação 2020 
com a exposição 
“Matemática”, que 
reúne peças do acervo do Centro de 
Difusão e Ensino Matemateca da USP. 
Escolas podem agendar visitas monito-
radas pelo e-mail matemateca@ime.
usp.br ou através do (11) 3091 1884.

Podcasts
 Destaque 

da Rádio CBN, 
o podcast “Vo-
zes: Histórias e 
Reflexões” co-
necta diferentes 
pontos de vis-
ta sobre temas 
como direitos 
humanos, afetos e memória. Ouça em 
https://audioglobo.globo.com/cbn
  Já o podPROFS, criado pela 

Somos Educação, estimula a prática 
docente em episódios sobre a forma-
ção e as habilidades socioemocionais 
no campo da educação básica. PROFS 
também oferece cursos online e ferra-
mentas para a construção de currícu-
los. Acesse: www.somoseducacao.
com.br.  

Alvo contra jovens
  Apenas dois 

meses depois do mas-
sacre no baile funk, 
que deixou nove mor-
tos, Paraisópolis perde 
mais três adolescen-
tes assassinados em 
operação suspeita; 
dois deles estudavam 
na EE Etelvina Góes 
Marcucci. A chacina 
ocorreu no dia 06 de 
fevereiro e os assassi-
nos apresentaram-se 
como policiais. 
 Outros sinais da escalada da 

violência: No último dia 18, PMs 
agrediram jovens na Escola Estadual 
Emygdio de Barros, no Jardim Bonfi-
glioli, na Zona Oeste de São Paulo. No 
mesmo dia 18, guardas civis agredi-
ram uma garota na Escola Municipal 
Milton Balerine, em Lorena. 

Estão abertas as inscrições 
para o VI Concurso Nacional Lite-
rário Infantil - Prêmio Espantaxim.  
Idealizado pela escritora Dulce 
Auriemo, o Prêmio, para estudan-

tes de 07 a 12 anos, tem como tema 
nesta edição “As Quatro Estações”. O 
regulamento completo está no site  
http://www.espantaxim.com.br.

O livro da escritora 
afro-americana Harriet Ann 
Jacobs, “Incidentes na Vida 
de Uma Menina Escrava”, 
lançado pela primeira vez 
no século 19, acaba de ser 
publicado no Brasil pela 
Editora Todavia. Trata-se da 
autobiografia de uma ex-
escravizada que conquistou 
a liberdade aos 27 anos. 
Destaque também para 
“Feminismo em resistência: 
crítica ao capitalismo 
neoliberal”, livro que 
encerra a Série Economia 
e Feminismo dos Cadernos 
Sempreviva. O livro de 80 
páginas está disponível em 
versão impressa e virtual 
no site da Sempre Viva 
Organização Feminista: 
http://www.sof.org.br/


