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Barbárie

“Eu acredito na Educação, para 
sair desse estado de barbárie. Na Edu-
cação estão as luzes. O maior soldado 
do Ocidente, Alexandre, enviava para 
seu professor, Aristóteles, amostras 
da fauna, da flora, de todos os locais 
que conquistava. O maior soldado do 
mundo sempre demonstrou respeito 
a seu professor”, ensina José de Jesus 
Cherrin Fernandes, o educador de 
64 anos vítima da política covarde 
de atacar pessoas que usam livros 
como armas.

Veja no site da APEOESP, repor-
tagens sobre o caso e as denúncias 
referentes às agressões da Tropa de 
Choque de João Doria no último dia 
03, contra os trabalhadores presentes 
na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Brasil é tema em 
Berlim e Paris 

Berlim realiza nesta 
segunda-feira, 09 de 
março, um encontro 
internacional em de-
fesa da democracia 

no Brasil. Entre os participantes, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, que recebeu na última semana o 
título de Cidadão Honorário de Paris, 
em reconhecimento ao seu legado no 
combate à fome e à miséria no Brasil.

Formação

 O III Seminário Internacional Arte, 
Palavra e Leitura vai reunir especia-
listas de diversos países, no Sesc 
Pinheiros, para discutir a educação 
transformadora. A programação, 
entre os dias 17 e 19 de março, está 
no site https://www.artepalavra-
eleitura.com.br. O Sesc fica na Rua 
Paes Leme, 195, em Pinheiros. 
 Os professores são responsáveis pe-
las inscrições de seus alunos do Ensino 
Médio para o curso “Einstein e o jogo 
da relatividade” que o Instituto de Física 
da USP vai promover gratuitamente, a 
partir do próximo mês. As inscrições 
devem ser feitas no site http://portal.
if.usp.br/extensao/pt-br/einstein-e-
-o-jogo-da-relatividade
 O Instituto Paulo Freire está com 
inscrições abertas para a edição 2020 
do curso ‘Paulo Freire em tempos de 
fake news: atualidade, metodologias 
e práticas’. Serão 16 videoaulas ori-
ginais e mais duas exclusivas sobre o 
centenário de Paulo Freire, que será 
celebrado em 2021. Informações e 
inscrições através do telefone (11) 
3021 5536 e do site www.paulo-
freire.org 

O direito à educação
A Campa-

nha Latino-A-
mericana pelo 
Direito à Edu-
cação realiza 
no dia 10 de março o diálogo virtual 
“#AEducaçãoQueNecessitamos para 
o Mundo que Queremos: perspectivas 
de adolescentes e jovens da Amé-
rica Latina e do Caribe”. Durante o 
diálogo, serão lançados um video-
documentário e um site com textos, 
poemas, fotos e desenhos de jovens 
latino-americanos falando sobre os 
desfios que enfrentam para ter di-
reito à educação. Confira no Canal 
de Youtube da CLADE, a partir das 
15h00 desta terça-feira, 10 de março.

Nas bancas
Neste Mês das Mu-

lheres, a Revista Cult 
destaca o legado de 
mulheres históricas, 
como a ativista Lélia González, a 
poeta Orides Fontela e a ex-primeira-
-dama Marisa Letícia, que acaba de 
ganhar uma biografia.

A Editora Melhoramentos 
lança nesta segunda-
feira, “Kafka e a Marca 
do Corvo”, de Jeanette 
Rozsas. Trata-se de uma 
biografia romanceada 
do escritor Franz Kafka, 
um dos principais nomes 
da literatura do século 
XX. Destaque ainda para 
“Queimadas na Amazônia 
- uma aventura da selva”, 
que o jornalista Simão 
Zygband acaba de lançar 
pela Editora Studioma. 
Além de relembrar suas 
aventuras na selva 
amazônica na década 
de 70, o jornalista fala 
da omissão diante da 
destruição da floresta.


