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Professor Nota 10

Estão abertas as inscrições para o 
Concurso Cultural Meu Professor é 
Nota 10, promovido pelo Planneta 
Educação. Até o dia 10 de outubro, o 
site recebe redações sobre professores 
que marcaram vidas. O texto de até 
800 caracteres deve ser enviado para 
o e-mail portal@vitaebrasil.com.br. 
Mais informações: www.plannetae-
ducacao.com.br

Exposições
 O Museu de 
Arte Brasileira 
da Faap acaba 
de inaugurar 
a exposição 
“Françoise Schein - A artista dos Direi-
tos Humanos”. Trata-se de uma seleção 
de obras da arquiteta e urbanista belga 
expostas em estações dos metrôs de 
grandes capitais. Destaque para os 
painéis que serão agregados à Estação 
da Luz no Mural  “Inscrever Direitos 
Humanos”. A obra teve a participação 
de jovens de escolas secundárias.

 O MAB também abriu na última 
sexta-feira a mostra “China - Tradição e 
Modernidade”, com fotos jornalísticas 
de habitantes de grandes cidades chi-
nesas. O Museu fica na Rua Alagoas, 
903, em Higienópolis. O serviço edu-
cativo pode ser agendado através do 
telefone (11) 3662-7200.

IDIOMAS - Começa em outubro a 3ª 
edição do curso ministrado por profes-
sores refugiados fluentes em IInglês, 
Francês, Árabe e Espanhol. As aulas 
serão na sede do Projeto Abraço Cultu-
ral, que fica na Rua Paraguaçu, 35, no 
Metrô Marechal Deodoro. Inscrições: 
www.abracocultural.com.br

MUSEU - O Núcleo de Ação Educativa 
da Pinacoteca de São Paulo realiza em 
outubro o II Seminário Diálogos em 
Educação e Museu. Os interessados já 
podem inscrever-se gratuitamente para 
o evento no site www.dialogoseme-
ducacaoemuseu.com.br

Revistas
ÁFRICA - Já está disponível para down-
load o primeiro número dos cadernos 
"Diálogos Africanos", lançado pelo 
Conselho África do Instituto Lula. A 
publicação reúne entrevistas e textos 
inéditos de alguns dos maiores estu-
diosos da questão afro. Leia no site 
www.institutolula.org

BRASILEIROS - A 
edição de setembro 
da Revista Brasilei-
ros traz em sua re-
portagem de capa 
entrevista com o 
escritor Marcelo Ru-
bens Paiva, que está 
lançando um novo livro biográfico. 
Destaque ainda para a seção Vozes 
da Saúde, que a Brasileiros publica em 
seu Portal, que reúne articulistas reno-
mados que falam de Medicina, bem 
estar e alimentação. Acesse http://
brasileiros.com.br/saude

USP - A Revista USP lança no próxi-
mo dia 1º o dossiê “Universidade em 
Movimento”, sobre a crise e o futuro 
da Universidade. O dossiê é tema 
da edição 105 da Revista, que pode 
ser adquirida pelo site www.usp.br/
revistausp 

Cinema grátis

Está em cartaz em vários espaços 
culturais da capital a Mostra Interna-
cional de Cinema Colaborativo - CoCi-
dade. Até o dia 04 de outubro, serão 
exibidos gratuitamente filmes do Brasil, 
Estados Unidos, Inglaterra e Suécia. A 
programação completa e os locais de 
exibição podem ser conferidos no site 
http://cocidade.com.br

A Livraria da Vila lança no próximo 
sábado “O jornalista mais premiado 
do Brasil”, a biografia autorizada de 
José Hamilton Ribeiro escrita por Arnon 
Gomes. Vencedor de 7 Prêmios Esso, 
José Hamilton foi o único repórter 
brasileiro a cobrir, em 1968, a Guerra 
do Vietnã, onde perdeu parte da perna 
na explosão de uma mina. Destaque 
ainda para o relançamento de “Poder e 
contrapoder na América Latina”, clássico 
do sociólogo Florestan Fernandes 
publicado pela primeira vez em 1981.


