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Não corte da Educação!
Com o tema ‘Compromisso para 

a eleição: não corte da educação!’, a 
Semana de Ação Mundial 2022 está 
com inscrições abertas para as ativi-
dades que acontecerão de 20 a 27 de 
junho. A dinâmica e o formulário de 
inscrições para o evento, realizado 

pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 
estão no site https://semanadeacaomundial.org/

Daniela Mercury 
no 1º de Maio

O Dia do 
Trabalhador 
terá um ce-
lebração épi-
ca na Praça 
Charles Miller, 
no Pacaem-
bu. A CUT e outras seis centrais 
sindicais vão reunir Daniela Mer-
cury, Leci Brandão, Dexter, DJ KL 
Jay e Francisco El Hombre em um 
evento, que vai reunir trabalha-
dores de todo o Estado, das 10 da 
manhã às 19h00.

Distopia brasileira
O recém-estreado “Medida Pro-

visória” já é um dos mais comenta-
dos filmes brasileiros do século XXI. 
Com direção de Lázaro Ramos e 
elenco e produção majoritariamen-
te compostos por pessoas negras, 
o filme é uma adaptação da peça 
“Namíbia, não!”, que aborda o racismo estrutural. 
Confira nos cinemas!

Aula de Filosofia
O Núcleo de Filosofia da Areté está realizando em formato virtual o curso gratuito “História da Filosofia 

Antiga - 1. Os Pré-Socráticos”. Professor de Filosofia da USP, Nicola Stefano Galgano, desenvolve o conteúdo 
em sete aulas, sempre às terças-feiras. Inscrições no link https://bit.ly/OsPreSocraticos

Navegar é Preciso
Estão abertas as inscri-

ções para a 11ª edição do 
Navegar é Preciso, even-
to que vai levar grandes 
nomes da literatura e das 

artes em uma viagem pelo Rio Negro, na Amazô-
nia. Os encontros literários e shows acontecerão 
entre os dias 02 e 06 de maio, intercalados por 
desembarques na maior floresta do planeta. Mais 
informações sobre o evento no site https://www.
navegarepreciso.org/

Campos: Cores e Cantos
Com ingressos a pre-

ços populares, o Audi-
tório Claudio Santoro 
estreia a “Série Arte no 
Outono” com grandes 
nomes da MPB. Paulinho da Viola fará o primeiro 
show no próximo dia 23. O tema da série de dez 
shows é “Campos: Cores e Cantos”. O Auditório 
f ica no Alto da Boa Vista, em Campos do Jordão. 
Os ingressos podem ser adquiridos no site www.
sympla.com.br

Cem anos após a Semana de Arte de 22, a 
escritora Márcia Elmiro lança “Uma Semana 
Genial”, disponibilizado gratuitamente para 
que os professores abordem o movimento 
modernista em sala de aula, nas mais 
variadas disciplinas. O formulário para 
obter o download da publicação está no 
link https://forms.gle/1DsszKtCTY2c94nv9. 
Destaque ainda para o recém-lançado “A 
Geração do Quarto”, do educador Hugo 
Monteiro Ferreira, que ouviu mais de 3 
mil jovens brasileiros sobre saúde mental. 
O livro da Editora Record foi lançado no 
Dia Nacional de Combate ao Bullying e à 
Violência na Escola, 07 de abril.  


