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Eventos no Brasil e no exterior,
lançamentos e exposições marcam
os 90 anos do maior poeta
brasileiro vivo. O concretista,
tradutor e crítico literário Augusto
de Campos, que fez aniversário no
dia 14 de fevereiro, acaba de lançar
uma antologia com as traduções
de Pound, um dos escritores mais
influentes do século 20, pelo selo
Demônio Negro. Já a obra do
escritor britânico George Orwell
entrou em domínio público, em
2021. “1984”, seu clássico sobre
o totalitarismo, acaba de ser
reeditado pelas Buzz e Tordesilhas.

Siga Escolas Seguras

Um grupo de profissionais da educação criou um
perfil no Instagram com
posts que denunciam a
falta de infraestrutura nas
escolas públicas e desrespeitos aos protocolos de segurança,
exigidos pela pandemia, como o uso de
máscaras e o distanciamento social. A
APEOESP colabora com a iniciativa, através de vídeos e fotos também publicados
no site da entidade. Siga https://www.
instagram.com/escolas.seguras/

Exposições gratuitas

Com temáticas
e linguagens artísticas variadas,
o Sesc São Paulo
oferece exposições gratuitas em suas unidades. Destaque para “Distraídos venceremos”,
sobre a obra do poeta Paulo Leminski,
no Sesc Osasco, e “Ideias para Adiar o
Fim da Arte”, no Sesc Piracicaba.

Quando o
Carnaval chegar

O Festival “Tô Me Guardando” prossegue até o
dia 28 de fevereiro, com
shows, oficinas e outros
eventos carnavalescos. A
explícita referência no título à música
de Chico Buarque, “Quando o Carnaval
Chegar”, está espalhada em diversas
plataformas, como YouTube, Instagram
e Facebook. Veja a programação completa no site da Secretaria Municipal da
Cultura de São Paulo.

Basta de boicote!

Pela primeira vez em dez anos de
atividades, o Instituto Vladimir Herzog
teve seu plano de atividades para 2021
reprovado pelo governo federal. A
Companhia Teatral BR116 também foi
barrada na apresentação do projeto
para a peça “O Santo Inquérito”, de Dias
Gomes, arquivado sem justificativas
pela Secretaria Especial da Cultura do
governo federal.

Aulas pela TV

“Vamos aprender” é um projeto
com 320 programas pedagógicos, com
vídeos interativos, textos e exercícios.
O programa começou a ser transmitido
pela Rede Vida em outubro de 2020 e
está disponível através do site www.
redevidaeducacao.com.br/

Não fale a língua
do racismo

Expressões racistas da
Língua Portuguesa ganharam sinônimos, em uma
série criada por um grupo
de estudantes de Jornalismo. A série ‘Não
fale a língua do racismo’ tem oito vídeos
exibidos no Canal Futura e disponíveis no
YouTube e também no site do Futura Play.

Criativos da Escola

Alunos e professores da Escola Estadual Francisco Glicério, localizada em
Campinas, criaram o projeto “Campinas
das Quebradas”. A iniciativa, premiada
no Desafio Criativos da Escola, retrata
histórias, lutas e conquistas dos moradores da periferia da cidade.

A celebração do diálogo

A cada cinco
anos, a Campanha
da Fraternidade da
CNBB é produzida
com a colaboração
de lideranças de outras religiões. 2021
é o ano da Campanha Ecumênica, dedicada ao tema “Fraternidade e Diálogo:
Compromisso de Amor”, que celebra a
diversidade, apela à superação da desigualdade e denuncia a brutal violência
contra as chamadas minorias no Brasil.
A cartilha da campanha está disponível
no site www.cnbb.org.br.

