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Fotojornalismo 
O Instagram da 
APEOESP publica 
às quintas-feiras 
fotos emblemáti-
cas do movimento 

dos professores. São registros históricos 
dos fotógrafos que acompanham o 
Sindicato, há décadas. Confira os #tbts 
em @apeoespimpresa  

Alerta
 O Conselho de Di-

reitos Humanos da ONU 
recebeu, no último dia 10, 
um alerta de 70 entidades 
contra os ataques a ativis-
tas, indígenas, mulheres 
e jornalistas no Brasil. O 
País vive a maior pressão internacional, 
desde o fim da ditadura militar.

  Uma escola 
militar em Rondônia 
afastou professores 
com mais de 20 de 

carreira, que atuavam no Sindicato 
local. O Colégio Tiradentes de Porto 
Velho desrespeitou a Constituição Fe-
deral, que garante a associação sindical 
e o direito à greve.

21 de março
Dia Mundial da 

Poesia e Dia Interna-
cional Contra a Discri-
minação Racial, 21 de 
março terá uma série 
de atividades dedica-
das aos dois temas. Na Casa das Rosas, o 
destaque será a poesia do russo Vladimir 
Maiakóvski e um stand-up poético. Já as 
Fábricas de Cultura estão com intensa 
programação sobre direitos humanos.

Museu da 
Língua Portuguesa

Destruído por um 
incêndio em de-
zembro de 2015, 
o Museu da Lín-
gua Portuguesa 

está em processo de pré-estreia, atra-
vés do Programa Educativo Escola, 
Museu e Território, que oferece visitas 
guiadas e cursos de formação para 
professores. A reabertura do Museu 
será em junho, mas o Programa Educa-
tivo já está em funcionamento. Confira 
a programação completa no site www.
museudalinguaportuguesa.org.br

Formação
ARTE - O Programa Educativo do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo 
oferece uma série de ações de forma-
ção artística, cultural e pedagógica 
para professores e estudantes. É o 
Projeto Contatos com a Arte, uma 
atividade gratuita do MAM, localizado 
no Parque do Ibirapuera. As inscri-
ções devem ser feitas pelo EventBrite: 
https://www.eventbrite.com.br/ 

CIÊNCIAS - O Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP acaba de abrir uma 
exposição sobre a cientista polonesa Ma-
rie Curie, que se destacou nas pesquisas 
sobre radioatividade e ganhou dois Prê-
mios Nobel. “Trajetória de Marie Curie” 
está no ICB-USP, na Avenida Prof. Lineu 
Prestes, 2415, na Cidade Universitária.

Ensino Médio
Ex-aluna da rede pú- 

blica, Carolina Riveira  
conquistou o 1º lugar em um 
edital da Jeduca, Associação 
de Jornalistas de Educação, 
com o livro-reportagem “De Pinheiros a 
Itaquera - As políticas para o Ensino Médio 
Público a partir de São Paulo”. Apresen-
tado como TCC na USP em 2018, o livro 
analisa as desigualdades entre as escolas 
públicas. Veja no site www.jeduca.org.br

JuntxsSomosMaisFortes
O combate à vio-

lência domést ica é 
tema da Ação #Juntxs 
SomosMaisFortes, lan-
çada pelas Revistas 
Marie Claire, Vogue, 
Glamour, Ela, Crescer, 

Claudia e L’Officiel. Trata-se de uma 
mobilização das revistas femininas 
para arrecadar recursos e divulgar o 
trabalho de ONGs que atuam na defesa 
de mulheres em situação de violência.

As obras da poetisa portuguesa 
Florbela Espanca chegam ao 
Brasil em versão digital, pela 
Primavera Editorial. O primeiro 
e-book da coleção Bela Flor 
é “Poemas Selecionados”. 
Destaque ainda para “A voz 
do povo: uma longa história 
de discriminações”, de Carlos 
Piovezani, da Universidade 
Federal de São Carlos. 
Publicado pela Editora Vozes, 
o livro analisa o preconceito 
contra as classes populares.


