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A Editora Gutemberg acaba 
de lançar "Ferro, Água e 
Escuridão", da série que 
recria os mitos do folclore 
brasileiro. O livro de Felipe 
Castilho tem personagens 
inusitados, como bruxas do 
sertão e uma sereia grávida 
de 28 meses. Destaque ainda 
para "Trocadilho", livro de 
Jacqueline Salgado vencedor 
do Primeiro Prêmio Saraiva 
de Literatura e Música.

#somostodosaggeoOutubro Rosa
Vários mo-

numentos ga-
nham ilumi-
nação rosa em 
outubro, que 
é o mês mun-

dial para a conscientização e combate 
ao câncer de mama. Também há inúme-
ras atividades dedicadas ao tema, como 
a exposição "Juntos Somos + Rosa", em 
cartaz durante esta semana no Conjun-
to Nacional na Avenida Paulista.

Stagium dança Aquarela
Mais um clássico da MPB embala 

o Ballet Stagium. Dessa vez, a compa-
nhia leva ao palco a obra de Ary Barro-
so, no espetáculo "O Canto da Minha 
Terra", que estreou no último final de 
semana no Sesc Consolação, ao som 
de "Aquarela do Brasil" e "No Rancho 
Fundo". Sessões de sexta a domingo. 
Os ingressos custam R$ 30,00; profes-
sores pagam meia. O Sesc fica na Rua 
Doutor Vila Nova, 245, na Consolação.

Exposições
 O Museu Afro Brasil acaba de 

inaugurar a exposição “As Aventuras 
de Pierre Verger”, com quase 300 ima-
gens do acervo do fotógrafo francês 
radicado na Bahia. O Museu Afro tem 
entrada pelo portão 10 do Parque do 
Ibirapuera. A entrada é franca.
 O Masp iniciou no último dia 

02 a sua campanha de aniversário de 
68 anos. Até o dia 08 de outubro, 
quem visitar o Museu ganha 68% de 
desconto nos ingressos e também no 
Programa Amigo do Masp.

Teatro grátis
Adulto - Terá apenas uma apre-

sentação o espetáculo "Manuela", que 
conta a história do escritor Mário de 
Andrade sob o ponto de vista de sua 
máquina de escrever. A peça, que será 
encenada na casa onde o modernista 
viveu na Barra Funda, marca os 122 
anos de nascimento do autor de Macu-
naíma. Sessão na sexta-feira, dia 09, às 
19h00, na Casa Mário de Andrade, na 
Rua Lopes Chaves, 546, na Barra Funda.

Professores e es-
tudantes da EE Pro-
fessor Aggêo Pereira 
do Amaral, locali-
zada em Sorocaba, 
receberam a visita do 
renomado cartunista 
Carlos Latuff, que participou da mani-
festação realizada pela APEOESP e OAB 
para denunciar a repressão policial con-
tra a comunidade escolar. Um trabalho 
coordenado pelo professor de Filosofia, 
Valdir Volpato, a partir de um charge 
criada pelo cartunista sobre a violência 
da PM e a obra do pensador francês 
Michel Focault, repercutiu em todo o 
País. A PM publicou o trabalho exposto 
no mural da escola na sua página, com 
o nome do professor, o que provocou 
ameaças contra a escola. Na Internet, 
o protesto contra a truculência ganhou 
a hashtag somostodosaggeo.

Leia para uma criança
Já estão sendo distribuídos gratui-

tamente os novos livros da Coleção 
Itaú Criança, cujo objetivo é estimular 
a prática da leitura para os que ainda 
não foram alfabetizados. Os livros 
podem ser solicitados através do 
www.itau.com.br/crianca.

InfAntIl - A convivência entre um 
mestre e um aprendiz é o tema do 
espetáculo infantil "Trem das Onze", 
em cartaz na Sala Crisantempo, na 
Vila Madalena. Sessões gratuitas aos 
sábados e domingos. A Sala fica na 
Rua Fidalga, 521, na Vila Madalena.


