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Clarice é 100

A mais cultuada escritora brasileira 
completaria 100 anos em 10 de dezembro. 
Entre os eventos do seu centenário, que 
será celebrado no mundo inteiro, desta-
que para o Encontro “Como Clarice Lispec-
tor pode mudar sua vida”, promovido pela 
The School of Life Brasil, com a escritora 
Simone Paulino, autora do best-seller ho-
mônimo. Participe através do site www.
theschooloflife.com/saopaulo/

É Tudo Pra Ontem
A cultura negra bra-

sileira dos últimos cem 
anos é destaque do 
documentário “AmarE-
lo - É Tudo Pra Ontem” 
que estreia nesta ter-
ça-feira, 08 de dezembro, na Netflix. O 
sucesso do espetáculo homônimo do 
cantor e compositor Emicida, no Teatro 
Municipal de São Paulo, é o ponto de 
partida do filme, que aborda ainda a 
Semana de Arte Moderna de 1922 e o  
Movimento Negro Unificado.

Um vírus, 
muitas guerras

Juventude - Uma série de protestos 
marcou o primeiro ano do Massacre de 
Paraisópolis, que deixou 9 mortos e 12 
feridos; a maioria, estudantes de escolas 
públicas que estavam em um baile no 
dia 1º de dezembro de 2019. Até hoje, 
ninguém foi punido pela ação da PM em 
Paraisópolis. No último mês de outubro, 
a cartunista Laerte conquistou o 42º 
Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog, com 
a charge “Infernópolis”, que retrata o 
drama das vítimas.

Mulheres - Neste 10 de dezembro, 
Dia Internacional dos Direitos Huma-
nos, termina a Campanha “16 dias de 
ativismo pelo fim da violência contra a 
mulher”, com um dado preocupante: 
a epidemia fomentou a violência de 
gênero. Entre março e agosto, o Brasil re-
gistrou 497 feminicídios, segundo dados 
da Pesquisa “Um Vírus e Duas Guerras”.

Negros - O colorido Beco do Batman, 
um dos pontos turísticos mais visitados 
de São Paulo, foi grafitado de preto, em 
protesto pela morte do artista NegoVila, 
assassinado no dia 28 de novembro, por 
um policial. A intervenção dos grafiteiros 
da Vila Madalena é mais um alerta pela 
banalização do genocídio negro.

Aulões gratuitos são oferecidos para 
quem está se preparando para o Enem. 
É o Projeto Enem 360, cujas atividades 
podem ser acompanhadas pelo YouTube 
Vai Cair no Enem.

Arte salva
A Fundação Nacio-

nal de Artes promove 
até a véspera de Natal 
o ConectArte 2020, 

festival com uma série de atrações, como 
espetáculos de teatro, dança e música. 
Acesse o Canal da Funarte no Youtube, 
diariamente às 21h. 

Educação midiática
Estreia nesta segun-

da-feira, 07 de dezem-
bro, na TV Cultura, a 
série “Me Explica, Vai”, 
com especialistas que 

vão falar sobre vários temas, para crianças 
e jovens. A série vai ao ar, às 20h30.

Educação na pandemia
As boas práticas peda-

gógicas de professores de 
Educação Infantil em escolas 
públicas durante a pande-
mia serão premiadas em um 
edital, que recebe inscrições 
de projetos até o dia 14 de 
dezembro. Mais Informações: www.
premioeducacaoinfantil.com.br

Começa nesta segunda-feira, 07 de 
dezembro, a Bienal do Livro, que 
será realizada remotamente, pela 
primeira vez. O mercado editorial 
também promove, a partir do 
próximo dia 11, o Projeto “Super 
Sexta - #tudocomecanalivraria”, com 
descontos nas lojas físicas. Entre 
os lançamentos recentes, destaque 
para “Contágio: Infecções de Origem 
Animal e a Evolução das Pandemias”, 
livro do cientista norte-americano 
David Quammen, traduzido pela 
Companhia das Letras.


