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A hora das heroínas
Uma escultura em bronze no 

Parque Linear de Parelheiros e um 
grafite de 47 metros de altura na 
Rua da Consolação acabam de ser 
inaugurados, em homenagem a 
Carolina Maria de Jesus. A autora 
do best seller “Quarto de Despejo” 

também é tema de uma exposição recém-inaugura-
da no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. As 
homenagens à escritora negra representam uma re-
paração histórica, anunciadas semanas após o fogo 
na estátua do bandeirante escravocrata Borba Gato.

Descontos

Associados - A Universidade Anhembi Morumbi 
oferece descontos, que variam de 55 a 73%, para 
associados à APEOESP. Informações sobre os cursos 
de graduação e pós e suas unidades, no site https://
portal.anhembi.br/. Para obter os descontos, o con-
tato é (11) 9 9340 3046.

Servidores da Educação - A Casa Tombada oferece 
bolsas de estudo aos servidores da Educação. Loca-
lizado em Bragança Paulista, o espaço dedicado à 
arte e à cultura tem descontos de 25% em cursos de 
escrita criativa, literatura e fotografia, entre outros. 
Informações sobre a programação no site https://
acasatombada.com.br/programacao/

Sociologia para Crianças
Explicar questões como racismo, política e diversidade para crianças 

é o foco do Projeto Sociologia para Crianças, que já tem um podcast 
e um livro. Os 11 capítulos do livro resumem a primeira temporada 
do podcast que, por sua vez, já está na terceira temporada. Ouça em 
https://anchor.fm/sociologiaparacriancas

Nobel das Artes para Sebastião Salgado 
O fotógrafo Sebastião Salgado é um dos vencedores 

da 32ª edição do Prêmio Imperial do Japão, considerado 
o Nobel das Artes. Apenas dois brasileiros já receberam 
o Prêmio da Japan Art Association: os arquitetos Paulo 
Mendes da Rocha, em 2016, e Oscar Niemeyer, em 2004.

Outubro Rosa
Uma das 

principais 
causas de 
mor te  de 
m u l h e re s 
no Brasil, o 
câncer de mama enfrenta o agra-
vante da pandemia, que reduziu 
em 45% a realização de mamo-
grafias. O exame, essencial para 
o diagnóstico precoce, é o alvo da 
Campanha do Outubro Rosa, que 
conscientiza a população sobre a 
doença.

Pesquisa de Psicologia
Estudantes de Psicologia da Universidade Macke-

nzie estão ouvindo professores em uma pesquisa 
intitulada “Como se dá a formação do desinteresse 
em estudo no âmbito escolar por crianças no de-
correr do Ensino Fundamental II no sistema público 
de ensino”. O questionário está disponível no link: 
https://forms.gle/v7CkK4WCzMjAjzsm9

Em plena pandemia, José 
Falero concluiu o Ensino Médio 
no EJA e tornou-se sucesso 
editorial com “Os Supridores”. 
O romance sobre desigualdade 
e preconceitos, lançado pela 
Editora Todavia, é repleto 
de referências, como uma 
poesia inspirada nos Racionais 
MC’s. Destaque ainda para 
“A Cilada da Meritocracia”, 
livro escrito pelo professor da 
Universidade de Yale, Daniel 
Markovits, sobre os impactos do 
modelo meritocrático. A edição 
brasileira é da Intrínseca.


