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Dois livros recém-lançados 
retratam o período político e os 
episódios que antecederam ao 
golpe militar de 64. A Editora 
Civilização Brasileira lança 
“João Goulart, uma biografia”, 
resultado de anos de pesquisa do 
historiador Jorge Ferreira sobre 
a trajetória do ex-presidente. 
Já o jornalista Dênis de Moraes 
relança “A esquerda e o Golpe 
de 64”. Confira nas livrarias!

 A Universidade Federal do ABC 
e a UNEAfro Brasil vão realizar um 
treinamento público para as provas 
do Enem 2011 no próximo domingo, 
09 de outubro. Haverá ônibus gratuito 
para a Universidade em alguns bairros 
da zona leste da capital. Inscrições 
através do site www.uneafrobrasil.org. 
Mais informações: (11) 4111 8393.
 Jovens da rede pública de ensino 

podem ganhar um curso-piloto gra-
tuito, com aulas de basquete, inglês e 
práticas para desenvolvimento de lide-
rança. O Sesc São Paulo e o Consulado 
dos Estados Unidos selecionarão 40 es-
tudantes, com idade entre 15 e 17 anos, 
para participar do Programa Estrelas do 
Basquete. As inscrições podem ser feitas 
até o dia 09 de outubro. Mais informa-
ções: estrelasdobasquete@consolacao.
sescsp.org.br ou (11) 3234 3063.

Dia dos Professores
 "Homens e 

mulheres fascinan-
tes que fazem este 
mundo ser mais 
brilhante". Este é 
o artigo que abre 
o Mês dos Pro-
fessores no blog 
de Rosalvo Silva 
Filho, professor em 
Jandira. Formado em Ciências Físicas 
e Biológicas e Matermática, Rosalvo 
criou o blog Deixe o Verbo Fluir para 
trocar ideias com seus colegas. Acesse 
www.deixeoverbofluir.blogspot.com
 A subsede de Assis vai promover, 

no dia 11 de outubro, um jantar dançan-
te em homenagem ao Dia dos Profes-
sores. O baile será animado pela Banda 
Fonte Luminosa. Associados podem 
retirar ingressos gratuitos na subsede até 
dia 05 de outubro. Mais informações: 
(18) 3323 1710 / 3322 8826.

Exposição gratuita
Estreou na última sexta-feira no Mu-

seu Municipal de Itaquaquecetuba a ex-
posição "Marcos da Televisão Brasileira", 
que apresenta ao público gravações de 
momentos históricos, como a chegada 
do homem à Lua, o primeiro beijo na TV 
e o início das transmissões coloridas. A 
mostra tem entrada gratuita e o Museu 
fica na Praça Padre João Álvares, 49, no 
Centro de Itaquá.

Sarau completa 10 anos
Uma mostra cultural resgata os 

dez anos de atividades da Cooperifa, 
a Cooperativa Cultural da Periferia, 
uma iniciativa de poetas da zona sul 
da capital, que hoje reúne até pesqui-
sadores e artistas de outros países em 
um bar conhecido como Zé Batidão, 
localizado no Jardim Guarujá. Entre 
os dias 14 e 23 de outubro, escolas e 
outros espaços de educação e cultura 
da periferia da zona Sul serão ocupa-
dos por atividades de literatura, dança, 
teatro, cinema e música. A mostra tem 
entrada gratuita. A abertura será no 
dia 14 de outubro no CEU Casa Blanca.  
Mais informações: (11) 5519 5210.

O ensino técnico e a educação financeira são os temas dos 
próximos seminários da Série Diálogos Capitais, que serão re-
alizados pelas Revistas CartaCapital e Carta na Escola. "Ensino 

técnico: uma necessidade para o País, uma alternativa para os jovens" será no 
dia 11 de novembro, na Universidade Anhembi Morumbi. "Consumo consciente 
e educação financeira para crianças e jovens" será no dia 18 do mesmo mês, 
no Hotel Holiday In. Mais informações: (11) 3474 0138.


