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Lives
Antirracista 
- O arquiteto 
escravizado Jo-
aquim Tebas, 
que agora ga-
nhou uma escultura no Centro de São 
Paulo, e as vítimas da violência racial 
no Brasil serão homenageados em um 
espetáculo que será transmitido pelo 
YouTube da TV dos Trabalhadores.  Assista 
o Espetáculo Musical Antirracista, no dia 
19 de dezembro, às 20h00

Natalina - Caetano Ve-
loso fará uma live no 
próximo dia 19, com re-
pertório selecionado pre-

viamente pelo público. A apresentação 
começa às 21h00, no  Youtube.

Para não 
esquecer, jamais!

A tela “Operários”, de 
Tarsila do Amaral, inspi-
rou o grafiteiro Mundano 
a criar um painel de 800 
m², em frente ao Mercado 
Municipal de São Paulo, 
em homenagem aos 259 mortos e 11 
desaparecidos no rompimento da barra-
gem de Brumadinho, em janeiro de 2019. 
O grafite foi produzido com uma tinta 
especial, desenvolvida a partir da lama.

Histórias italianas
O Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro e 

o Sesc estão transmitindo a série “His-
tórias Italianas com Sotaque Brasileiro”. 
Disponível na Plataforma Sesc Digital, a 
série destaca personalidades ítalo-bra-
sileiras, como a arquiteta Lina Bo Bardi 
e o dramaturgo Luigi Pirandello. Acesse 
sescsp.org.br/sescdigital.

Luto pelas 
meninas do Brasil

O fuzilamento das primas Emilly Victo-
ria, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7 anos, 
no Rio de Janeiro, no dia 04 de dezembro, 
acendeu mais uma vez o alerta da barbá-
rie em que vive o Brasil. Quando crianças 
são mortas por tiros de fuzil, não há mais 
dúvidas sobre a guerra que os brasileiros 
enfrentam nas periferias.

Vacina já!
O ator Eduardo Galvão faleceu no úl-

timo dia 07, vítima da Covid-19. Famoso 
pelas novelas, Galvão é um dos mais de 
181 mil brasileiros mortos pelo coronaví-
rus. Em estágio acelerado no País, a pan-
demia enfrenta a política de negligência, 
omissão, desinformação e deboche do 
Governo Bolsonaro, indiferente à urgên-
cia da vacinação em massa da população.

Para os vestibulares
A Plataforma Skeelo de livros digitais 

atualizou seu menu com obras literárias, 
solicitadas para os vestibulares. São 
livros de Machado de Assis, Aluísio Aze-
vedo e outros clássicos. Para acessá-los 
gratuitamente: www.skeelo.app

O Instituto de Astronomia, Geofísica 
e Ciências Atmosféricas da USP está 
com inscrições abertas para o Curso 
de Astronomia para Professores do 
Ensino Médio, voltado especialmente 
para quem leciona Física, Matemática e 
Química. O curso é gratuito, com aulas 
virtuais a partir de março. O formulário 
de inscrição está no site www.iag.usp.br

Novo tempo; novo normal
“No novo tempo, apesar 
dos perigos, da força 
mais bruta, da noite 
que assusta, estamos 
na luta pra sobreviver… 
No novo tempo, apesar 
dos castigos. De toda 
fadiga, de toda injustiça, 
estamos na briga.”

Boas Festas!
O Boletim Educacional e Cultural da 

APEOESP volta a circular em janeiro de 2021.

As livrarias estão repletas de 
lançamentos para o período 
de férias. Antônio Fagundes 
acaba de publicar pela Editora 
Sextante, “Tem um livro aqui que 
você vai gostar”, sobre leituras 
inesquecíveis. “Nós, Mulheres 
- Grandes Vidas Femininas”, 
da jornalista espanhola Rosa 
Montero, reúne perfis biográficos 
de mulheres como a escritora 
Agatha Christie e a escultora 
Camille Claudel. Para as crianças, 
“O mundo pela janela”, de Regina 
Drummond, neta do poeta Carlos 
Drummond, que publica pela 
Editora Duna Dueto


