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Um outro mundo 
pós-covid

Com o tema 
“Um Outro Mun-
do é Possível 
Pós-Covid 19”, 
o Fórum Social 
Mundial realiza 

a sua primeira edição virtual, até o dia 
31 de janeiro. O ex-presidente Lula, An-
gela Davis e ativistas de diversos países 
participam do evento, que impulsionou 
movimentos progressistas no século XXI. 
Esta edição é marcada por ações pelo im-
peachment de Bolsonaro, que boicotou 
o combate à pandemia. A programação 
pode ser acompanhada pelo site https://
wsf2021.net/

Janeiro branco
A Faculdade 

UnyLeya realiza 
no próximo dia 27 
um webinar gra-
tuito sobre saúde mental. O evento, que 
começa às 19h00, vai reunir especialis-
tas para debater o tema da Campanha 
Janeiro Branco, dedicada aos cuidados 
com o equilíbrio emocional e a saúde 
mental, especialmente abalados pela 
pandemia. Participe, através do link ht-
tps://event.webinarjam.com/channel/
janeiro-branco

Memória
Ex-diretor da APEO-

ESP, o professor Nelson 
Frateschi Filho faleceu 
no último dia 20, víti-
ma de Covid-19. For-
mado em Física pela 
USP e ativo militante 
desde a juventude, o professor de 73 anos 
recuperava-se de um AVC no Hospital do 
Servidor Público Estadual, onde contraiu 
o coronavírus.

Além de lecionar e militar, Frateschi 
conquistou muitos admiradores em sua 
trajetória e atuou em outras atividades: 
foi administrador regional da Prefeitura 
de São Paulo, dono de pousada e vele-
jador em Paraty.

Dossiê Ensino Público
O novo número da Revista USP traz 

um dossiê sobre o ensino público, do 
nível básico ao superior. Pesquisadores 
de diversas universidades participam 
do número 127 da revista, que está 
disponível para download no link www.
revistas.usp.br

SP: 467 anos em 
construção

 O Museu do Ipiranga comemora o 
aniversário de 467 anos da capital paulista 
neste 25 de janeiro, com a campanha “São 
Paulo - Território em Construção”. Com a 
ajuda de fotografias, pinturas e mapas, 
uma série de webstories narra o passado 
e projeta o futuro da metrópole. Outros 
eventos comemorativos tradicionais, 
como a Festa do Bixiga, também ocor-
rerão, pela primeira vez, em ambiente 
virtual, através de sites e redes sociais.

O Projeto Guri está com matrículas 
abertas para mais de 18 mil vagas para 
cursos gratuitos de música para crianças 
e adolescentes. A inscrição é online para 
polos do interior e litoral, cujos endereços 
estão no site www.projetoguri.org.br

Pensadores da 
Educação

Já começou a mais nova temporada 
do Especial “Pensadores da Educação”, 
criada pelo Instituto Claro no YouTube. 
O projeto, que está em seu quarto ano, 
traz entrevistas de especialistas sobre 
as obras de Antonio Gramsci, Florestan 
Fernandes, Pierre Bourdieu, Walter Ben-
jamin e Alexei Leontiev. Acesse através 
do site www.institutoclaro.org.br

“A LINGUAGEM FASCISTA”, lançamento da 
Editora Hedra, aborda os discursos de Adolf 
Hitler, Benito Mussolini e Jair Bolsonaro. 
O livro foi escrito pelos professores Carlos 
Piovezani, da Universidade Federal de São 
Carlos, e Emilio Gentile, da Universidade La 
Sapienza de Roma.

“O DESAFIO DO PROJETO PENSO, LOGO 
ESCREVO” é resultado do trabalho 
pedagógico desenvolvido na EE Profª 
Ruth Cabral Troncarelli, em Itaquera, por 
Wagner Garcia Siqueira, que recebeu o 
Prêmio Professores do Brasil. O livro da 
Editora Expressão Arte está à venda em 
‘sebos’ virtuais.


