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Bolsas para graduação e pós
A Fundação Escola de Sociologia e Política de 

São Paulo está com inscrições abertas para o seu 
primeiro Programa de Bolsas Integrais Para a Po-
pulação Negra, que abrange cursos de graduação e 
pós-graduação. Mais informações sobre o processo 
seletivo da Fundação, através do telefone 0 800 7777 
800 e do site www.fespsp.org.br

Sua escola é antirracista?
A Plataforma Quero na Escola 

está ouvindo alunos e professo-
res sobre racismo e o ensino de 
temas étnico-raciais. A iniciativa 
está relacionada aos 20 anos da 
Lei 10.639, que tornou obriga-

tório o ensino de história e cultura afro-brasileira 
nas escolas. Participe através do site antirracista.
queronaescola.com.br.

Justiça para Alex
O Tribunal de Justiça 

de São Paulo garantiu na 
última segunda-feira, 13 
de fevereiro, o pagamento 
da pensão vitalícia inte-
gral para o fotógrafo Alex 
Silveira, que foi cegado 
pela PM quando regis-

trava uma Assembleia da APEOESP na Avenida 
Paulista, quase 23 anos atrás. A violenta repressão 
policial no dia 18 de maio de 2000, que também 
deixou vítimas entre a categoria, entrou para a 
História como símbolo da arbitrariedade do Esta-
do, da morosidade da Justiça e da luta de vítimas 
inocentes da polícia.

Olimpíada de História
Estão abertas as inscrições 

para a 15ª Olimpíada de História, 
da Unicamp. Os professores po-
dem formar suas equipes com 
estudantes dos 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Mais informações no site www.olimpiada-
dehistoria.com.br

Raízes da Terra
Localizado em 

Ibiúna, o Projeto 
Raízes da Terra 
oferece experi-
ências pedagógi-
cas com imersão 
na natureza, os 
chamados ‘day 
camps’. As atividades estão divididas em quatro ro-
teiros: Caminho da Roça, Caminho do Antigamente, 
Caminho das Águas e Caminho da Mata. O site do 
Projeto é www.projetoraizesdaterra.com

O Brasil é premiado, 
quatro anos depois

Finalmente, Chico Buarque irá 
receber o Prêmio Camões, con-
quistado em 2019. O presidente 
Luiz  Inácio Lula da Silva irá en-
tregar o mais importante prêmio 
da Língua Portuguesa ao escritor 
e compositor em visita a Lisboa, 
no final de abril. O ex-presidente 
Bolsonaro recusou-se a assinar 
o documento que chancelava a 
premiação ao escritor brasileiro.

Acaba de chegar às livrarias “90 
Maluquinhos por Ziraldo”, obra 
que reúne ilustrações e textos que 
celebram os 90 anos do cartunista 
Ziraldo. Artistas de todo Brasil 
participam da homenagem da 
Editora Melhoramentos ao criador 
do Menino Maluquinho; entre 
eles, Angeli, Maurício de Sousa 
e Ruth Rocha. Destaque ainda 
para um livro que está à venda 
exclusivamente na Amazon: “Meu 
amigo é especial e eu também, 
oras bolas!”, de Silvia D’Lucca, 
aborda o autismo e a inclusão na 
vida escolar.


