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A Editora da USP lança nesta 
terça-feira o romance “Navios 
Iluminados”, de Ranulfo Prata, 
que tem como cenário o porto 
de Santos na década de 30. O 
livro é a quarta publicação da 
Coleção Reserva Literária, que 
resgata obras de reconhecido 
mérito artístico. Outro 
lançamento da semana é a 
biografia do dramaturgo Plínio 
Marcos escrita pelo crítico 
Oswaldo Mendes. “Bendito 
Maldito” será lançada na Feira 
de Artes da Praça Benedito 
Calixto no sábado, 26 de 
setembro, às 15h00.

 "Palavras 
não pala-
vras / Tatua-
das na pele 
do poema 
/ Corpo no 
corpo do 

outro.". Os versos estão no livro "Resí-
duos", que será lançado pela professora 
Márcia Plana na Biblioteca Cecília Mei-
reles, em Mauá. Professora de Língua 
Portuguesa e Literatura, Márcia tem 
mestrado pela PUC de São Paulo e es-
creve poesias nas horas vagas. O livro 
será lançado no dia 03 de outubro.

 A apresentação do livro "Geno-
cídio educacional no Estado de São 
Paulo", do professor Juvenal de Aguiar, 
diretor estadual da APEOESP, foi pre-
miada pelo site Carta dos Leitores em 
julho. Disponível na Livraria Cultura, o 
livro pode ser adquirido pelo site ama-
zon ou através do e-mail do professor: 
juvenalpenteadon@gmail.com.

Na USP
A pro-
grama-
ção do 
Simpó-
sio Inter-

nacional 70 Anos do Fim da Segunda 
Guerra já está disponível no site da 
Faculdade de História da USP. O even-
to, que será realizado de 10 a 12 de 
novembro, garante certificado de fre-
quência. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas através do site www.
segundaguerramundial.fflch.usp.br  

Plínio Marcos: 80 anos
Se estivesse vivo, 

o dramaturgo Plínio 
Marcos completaria 80 
anos no próximo dia 
29. A data está sendo 
celebrada em saraus, 
shows e espetáculos 
teatrais. Destaque para 
os eventos do Projeto O 
Autor na Praça, do qual 
Plínio era padrinho. O Projeto gratuito 
acontece aos sábados na Praça Bene-
dito Calixto, em Pinheiros. Também 
com entrada franca, o Teatro do Sesi, 
na Avenida Paulista, apresenta cinco 
espetáculos baseados na vida e obra 
do dramaturgo, célebre por fazer tea-
tro sobre os excluídos. Visite a página 
oficial: www.pliniomarcos.com  

Revista do Brasil
A edição de se-

tembro da Revista 
do Brasil revela em 
sua reportagem de 
capa como o sistema 
financeiro manipula 
e lucra com juros que 
paralisam a economia 
do País. A Revista é 
distribuída gratuitamente para os asso-
ciados à APEOESP. O Sindicato integra 
o Conselho de Direção da publicação.Parada Poética

A Parada Poética 
é um sarau itineran-
te comandado pelo 
professor Renan In-
quérito, que adaptou 
clássicos como Mário 
Quintana e Manoel de Barros para o 
ritmo do rap. Lecionando atualmente 
na Unesp, Renan começou o trabalho 
musical/literário quando era professor 
na Fundação Casa. Confira a Parada 
Poética no Facebook e no Youtube.

O que eles gostam de ler
'O Diário de Anne Frank' 

é livro favorito dos estu-
dantes em São Paulo. O 
livro de 1947 conta a his-
tória da menina judia que 
morreu em um campo de concentração 
durante a II Guerra. "O Saci", de Mon-
teiro Lobato, e "O Meu Pé de Laranja 
Lima", de José Mauro de Vasconcelos, 
aparecem em 2º e 3º lugares na pesqui-
sa com os estudantes da rede estadual.


